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SP-3
Sprawozdanie o dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstw
za 2007 r.
Wype³niony formularz prosimy przes³aæ w terminie
do 17 marca 2008 r. na poni¿szy adres:

miejsce na nalepkê

Je¿eli nast¹pi³y zmiany w nazwie lub adresie jednostki sprawozdawczej, prosimy
o ich aktualizacjê:

Nr identyfikacyjny - REGON

nazwa
NIP jednostki
adres

-

-

-

E-mail jednostki - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

Wa¿ne informacje

Je¿eli w 2007 r. nie prowadzili Pañstwo dzia³alnoœci
gospodarczej, prosimy odes³aæ formularz na adres
w³aœciwego Urzêdu Statystycznego.
Prosimy zaznaczyæ przyczynê.
(Wpisaæ znak X w kratce w³aœciwej odpowiedzi)

1

dzia³alnoœæ nierozpoczêta

2

dzia³alnoœæ zawieszona

3

przedsiêbiorstwo w stanie upad³oœci

4

przedsiêbiorstwo w stanie likwidacji

5

ca³kowita likwidacja przedsiêbiorstwa

Je¿eli w grudniu 2007 r. w przedsiêbiorstwie nie prowadzono dzia³alnoœci gospodarczej, prosimy o podanie danych za
ostatni okres prowadzenia dzia³alnoœci w 2007 r.
• Badanie jest obowi¹zkowe. Prawny obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu
badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.).
• Przekazywane dane chronione s¹ tajemnic¹ statystyczn¹ i nie bêd¹ nikomu udostêpniane, wykorzystane zostan¹ wy³¹cznie do opracowañ
zbiorczych.
• W razie w¹tpliwoœci prosimy przeczytaæ za³¹czone wyjaœnienia, które dotycz¹ dzia³ów 2, 4, 5 i 6.
• Ze wzglêdu na przystosowanie formularza do techniki automatycznego odczytu prosimy o staranne jego wype³nienie d³ugopisem koloru
czarnego.
• Przyk³ady wpisywania danych na formularzu:
Jeœli wartoœæ œrodków trwa³ych wynosi³a np. 14 101, 65 z³ - nale¿y zacz¹æ wpisywanie od lewej strony

1 4 1 0 2
Jeœli przeciêtna liczba zatrudnionych - liczba etatów (dzia³ 1) wynosi³a np. 7,45 lub 13,00 - nale¿y wpisaæ:

7 , 4 5

lub

1 3 , 0 0
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Dzia³ 0. Podstawowe informacje o przedsiêbiorstwie
1 Od którego roku w Pañstwa przedsiêbiorstwie jest prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza?
2 Ile miesiêcy w 2007 r. w przedsiêbiorstwie prowadzono dzia³alnoœæ gospodarcz¹?
(Nie nale¿y wliczaæ urlopu, w czasie którego przedsiêbiorstwo ca³kowicie zawiesi³o dzia³alnoœæ)

3

Opis g³ównego rodzaju dzia³alnoœci

Udzia³ przychodu z g³ównej
dzia³alnoœci w przychodach ogó³em

(w przypadku trudnoœci z opisem rodzaju dzia³alnoœci prosimy korzystaæ
z "Wykazu wybranych rodzajów dzia³alnoœci wg PKD” za³¹czonego do formularza)

(w liczbach ca³kowitych)

%
W ostatniej kratce wpisaæ
symbol podklasy w sekcji G

Symbol klasy PKD

(wype³nia Urz¹d)

4 Jaki rodzaj ewidencji ksiêgowej by³ prowadzony w Pañstwa przedsiêbiorstwie? (Wpisaæ znak X w kratce w³aœciwej odpowiedzi)
podatkowa ksiêga
2 przychodów i
rozchodów

1 ksiêgi rachunkowe

4 brak wydzielonej ewidencji
(karta podatkowa)

3 ewidencja przychodów

5 Dotyczy jednoosobowych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych)
1 tak

Czy przychody w Pañstwa przedsiêbiorstwie pochodz¹ wy³¹cznie ze œwiadczenia pracy na rzecz
innej firmy bez ponoszenia kosztów zwi¹zanych z prac¹ (np. zakup materia³ów, narzêdzi)?

2 nie

(Wpisaæ znak X w kratce w³aœciwej odpowiedzi)

Dzia³ 1. Pracuj¹cy i wynagrodzenia
1 Ile osób pracowa³o w Pañstwa przedsiêbiorstwie w dniu 31 grudnia 2007 r. (lub w ostatnim dniu prowadzenia dzia³alnoœci),
bez zatrudnionych na umowê zlecenie?
Wyszczególnienie

Ogó³em

w tym dla których jest to g³ówne
miejsce pracy1)
razem

Ogó³em pracuj¹cy (bez uczniów) (w. 2+3)

1

w³aœciciele, wspó³w³aœciciele i bezp³atnie pomagaj¹cy cz³onkowie ich rodzin, wspólnicy pracuj¹cy w spó³ce bez umowy o pracê

2

zatrudnieni na podstawie umowy o pracê (pe³no- i niepe³nozatrudnieni2)
³¹cznie z sezonowymi)

3

w tym niepe³nozatrudnieni
1)
2)

w tym kobiety

4

G³ówne miejsce pracy okreœla siê na podstawie oœwiadczenia pracuj¹cego.
Niepe³nozatrudnieni to osoby, które zgodnie z umow¹ o pracê pracuj¹ stale w niepe³nym wymiarze czasu pracy.

2 Ilu uczniów by³o zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2007 r. (lub w ostatnim dniu prowadzenia dzia³alnoœci)
na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego?
3 Jaka by³a przeciêtna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w 2007 r.
w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy (pe³ny etat)?
Pe³ny wymiar czasu pracy (pe³ny etat) to liczba wynikaj¹ca z sumy pe³nych etatów i czêœci (z dwoma
miejscami po przecinku) np.: trzy osoby zatrudnione na 1/4 = 0,75. Przeciêtne zatrudnienie nale¿y
obliczyæ jako sumê przeciêtnego zatrudnienia w poszczególnych miesi¹cach podzielon¹ przez 12 (bez
wzglêdu na to czy przedsiêbiorstwo funkcjonowa³o przez ca³y rok, czy te¿ nie). Przeciêtne zatrudnienie
w miesi¹cu nale¿y obliczyæ na podstawie sumy dwóch stanów dziennych (w pierwszym i ostatnim dniu
miesi¹ca) podzielonej przez 2.

4 Jaka by³a kwota wynagrodzeñ brutto ³¹cznie z obligatoryjnymi sk³adkami: emerytaln¹,
rentow¹ i chorobow¹ op³aconymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczkami na podatek
dochodowy, przed odliczeniem sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne
(tj. p³ace zasadnicze, dodatki sta³e i przejœciowe, premie i nagrody, wynagrodzenia za pracê
w godzinach nadliczbowych, za czas urlopów, zasi³ki chorobowe wyp³acane ze œrodków
przedsiêbiorstwa, odprawy emerytalne, honoraria itp.) wyp³acona w 2007 r. zatrudnionym na podstawie umowy o pracê wykazanym w dz.1 pyt. 3?

,
Uwaga:
Liczbê etatów nale¿y wpisaæ z dwoma
znakami po przecinku, zgodnie ze
wzorem podanym na str.1 formularza.

(w pe³nych z³otych)
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Dzia³ 2. Wartoœæ brutto1) œrodków trwa³ych i nak³ady na budowê, ulepszenie i zakup œrodków trwa³ych
w 2007 r. (w pe³nych z³otych)
1 Informacje podaæ w zale¿noœci od rodzaju prowadzonej ewidencji:
– wiersz 1 - wype³niaj¹ wszystkie przedsiêbiorstwa niezale¿nie od prowadzonej ewidencji,
– wiersze 2, 3, 4, 5, 6 - wype³niaj¹ jednostki prowadz¹ce ksiêgi rachunkowe lub podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów
Nak³ady na nowe œrodki trwa³e,
ulepszenia istniej¹cych oraz zakup
u¿ywanych œrodków trwa³ych

Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych
Stan na koniec roku

Wyszczególnienie
1

Ogó³em
grunty (³¹cznie z prawem wieczystego
u¿ytkowania)

2

budynki i lokale2)oraz obiekty in¿ynierii
l¹dowej i wodnej

3

z
tego maszyny i urz¹dzenia techniczne

4

œrodki transportu

5

pozosta³e œrodki trwa³e

6

2 Jaka by³a wartoœæ brutto (wype³niaj¹ wszystkie jednostki):
1. sprzedanych œrodków trwa³ych

2. zlikwidowanych œrodków trwa³ych

3. œrodków trwa³ych przyjêtych w leasing finansowy

Dzia³ 3. Podatki dochodowy i VAT za 2007 r. (w pe³nych z³otych)
Jaka by³a wartoœæ:
podatku dochodowego3) od prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej (w przypadku
rycza³tu - zrycza³towane opodatkowanie) - wype³niaj¹ wszystkie jednostki

1

podatku VAT nale¿nego ogó³em - wype³niaj¹ tylko jednostki sk³adaj¹ce deklaracjê podatkow¹ 2
podatku od towarów i us³ug VAT (poz.41 deklaracji VAT - 7)
podatku VAT naliczonego ogó³em - wype³niaj¹ tylko jednostki sk³adaj¹ce deklaracjê podatkow¹ podatku od towarów i us³ug VAT (poz.45 + 47 deklaracji VAT - 7)

3

Dzia³ 4. Przychody i koszty z ca³okszta³tu dzia³alnoœci w 2007 r. (w pe³nych z³otych)
Informacje podaæ w zale¿noœci od rodzaju prowadzonej ewidencji:
– prowadz¹cy ksiêgi rachunkowe - wype³niaj¹ wszystkie wiersze,
– prowadz¹cy podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów - wype³niaj¹ wiersz 1, 2, 3 i 5,
– pozosta³e jednostki - wype³niaj¹ wiersz 1 i 2 (w przypadku braku ewidencji dane wykazaæ szacunkowo).
A. Przychody netto z ca³okszta³tu dzia³alnoœci (bez VAT)

1

B. Koszty z ca³okszta³tu dzia³alnoœci (bez nak³adów na œrodki trwa³e)

2

wydatki na zakup towarów handlowych i materia³ów wg cen zakupu
w
tym

w tym zakup materia³ów
podatek akcyzowy (nie dotyczy wyrobów importowanych)

3
4
5

Dzia³ 5. Wartoœæ zapasów (w pe³nych z³otych)
Wartoœæ zapasów na dzieñ 1. 01. 2007 r.

1)

Wartoœæ ewidencyjna z ksi¹g (bez potr¹cenia umorzeñ).
£¹cznie ze spó³dzielczym prawem do lokalu u¿ytkowego.
3)
Lub wp³aconych w roku kalendarzowym zaliczek.
2)

Wartoœæ zapasów na dzieñ 31. 12. 2007 r.

Zapasy obejmuj¹:
• pó³produkty, produkty w toku i produkty gotowe - bez VAT,
• materia³y i towary w cenach zakupu - ³¹cznie z VAT.
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Dzia³ 6. Informacje specjalistyczne za 2007 r.
1 Prosimy o wype³nienie jeœli prowadzili Pañstwo dzia³alnoœæ handlow¹.
Sprzeda¿ detaliczna
A. Wartoœæ sprzeda¿y z tej dzia³alnoœci ogó³em
³¹cznie z VAT (w pe³nych z³otych)

w tym

1

¿ywnoœci

2

napojów alkoholowych i wyrobów
tytoniowych

3

napojów alkoholowych

4

C. Powierzchnia sprzeda¿owa sklepów i aptek w m2
w dniu 31 grudnia 2007 r. (lub w ostatnim dniu
prowadzenia dzia³alnoœci).

B. Liczba punktów sprzeda¿y detalicznej (sklepów ³¹cznie z aptekami; stacji paliw;
sta³ych punktów sprzeda¿y drobnodetalicznej np. kioski, “szczêki”, stragany; pozosta³ych punktów sprzeda¿y detalicznej o charakterze ruchomym) w dniu 31 grudnia
2007 r. (lub w ostatnim dniu prowadzenia dzia³alnoœci).

Ogó³em

Sprzeda¿ hurtowa

Powierzchnia sprzeda¿owa - czêœæ lokalu sklepowego przeznaczona do eksponowania towarów oraz do
obs³ugi nabywców

w tym
sklepy i apteki

stacje paliw

2 Prosimy o wype³nienie jeœli prowadzili Pañstwo dzia³alnoœæ gastronomiczn¹.
A. Wartoœæ przychodów ze sprzeda¿y z tej dzia³alnoœci ogó³em (bez
przychodów pochodz¹cych z
1
dzia³alnoœci hotelarskiej - noclegów) ³¹cznie z VAT (w pe³nych
z³otych)

produkcji gastronomicznej

B. Liczba placówek gastronomicznych
(sta³ych i sezonowych) ogó³em w dniu
31 grudnia 2007 r. (lub w ostatnim dniu

2

z
tego

w
tym
napojów alkoholowych
i wyrobów tytoniowych

1

prowadzenia dzia³alnoœci).

restauracje

2

bary

3

sto³ówki

4

punkty gastronomiczne

5

3

3 Prosimy o wype³nienie jeœli transport taksówkami osobowymi by³ podstawowym rodzajem prowadzonej przez Pañstwa
dzia³alnoœci gospodarczej.
Liczba taksówek osobowych
(w³asnych lub dzier¿awionych)

w dniu 31 grudnia 2007 r. lub w ostatnim dniu
prowadzenia dzia³alnoœci

Przewozy pasa¿erów w miesi¹cu w osobach

w grudniu 2007 r. lub w ostatnim miesi¹cu
prowadzenia dzia³alnoœci
(w przypadku braku danych ewidencyjnych mo¿liwe
jest podanie danych wed³ug w³asnych szacunków)

Przebieg ogólny taksówek w km (tj. iloœæ przejechanych km w miesi¹cu z pasa¿erami i bez)

1
2
3

4 Prosimy o wype³nienie jeœli transport autobusowy by³ podstawowym rodzajem prowadzonej przez Pañstwa dzia³alnoœci
gospodarczej (dane w dniu 31 grudnia 2007 r. lub w ostatnim dniu prowadzenia dzia³alnoœci).
A. Liczba autobusów (w³asnych lub dzier¿awionych)

B. £¹czna liczba miejsc

5 Prosimy o wype³nienie jeœli ochrona zdrowia by³a podstawowym rodzajem prowadzonej przez Pañstwa dzia³alnoœci
gospodarczej (wpisaæ znak X w kratce w³aœciwej odpowiedzi).
A. Czy jednostka œwiadczy³a us³ugi zdrowotne finansowane ze
œrodków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)?

1 tak

2 nie

B. Czy jednostka by³a wpisana do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez wojewodê?

1 tak

2 nie

C. Liczba porad udzielonych w ci¹gu roku przez:
Porada lekarska - ka¿dorazowe œwiadczenie udzielane pacjentom przez lekarza zwi¹zane z
przypadkami chorobowymi, badaniami profilaktycznymi, okresowymi i innymi (np.osób ubiegaj¹cych siê o prawo jazdy) bez wzglêdu na miejsce udzielonej porady (ambulatorium, gabinet, wizyta domowa)

lekarzy medycyny

1

lekarzy dentystów

2

............................................................... ............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
(miejscowoœæ, data)
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA SP-3

Dzia³ 2. Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych i nak³ady na budowê, ulepszenie i zakup œrodków trwa³ych w 2007 r.
Pkt 1
Za œrodki trwa³e stanowi¹ce w³asnoœæ lub wspó³w³asnoœæ przedsiêbiorstwa, uznaje siê nabyte (w tym równie¿ na podstawie
umowy o leasing finansowy) lub wytworzone we w³asnym zakresie sk³adniki maj¹tkowe o przewidywanym okresie u¿ywania
d³u¿szym ni¿ rok, przeznaczone na w³asne potrzeby jednostki lub do oddania w u¿ywanie na podstawie umowy najmu, dzier¿awy
lub leasingu operacyjnego.
Wartoœci nak³adów na œrodki trwa³e obejmuj¹ wydatki poniesione na: nabycie œrodków trwa³ych, wytworzenie œrodków trwa³ych
dla w³asnych potrzeb, inwestycje rozpoczête, ulepszenia istniej¹cych œrodków trwa³ych oraz wartoœæ brutto œrodków trwa³ych
przyjêtych w leasing finansowy.
Przedsiêbiorstwa, które nie mog¹ odliczaæ podatku VAT (jest on wliczany do wartoœci œrodka trwa³ego) wykazuj¹ nak³ady
inwestycyjne ³¹cznie z podatkiem VAT.
Inwestorzy buduj¹cy budynki mieszkalne z przeznaczeniem do sprzeda¿y (np. deweloperzy, spó³dzielnie, TBS) w rubryce 2
wykazuj¹ równie¿ poniesione w roku sprawozdawczym koszty ich budowy.
Dzia³ 4. Przychody i koszty z ca³okszta³tu dzia³alnoœci w 2007 r.
Pkt A, wiersz 1
Przychody netto z ca³okszta³tu dzia³alnoœci to przychody:

•
•
•
•

ze sprzeda¿y produktów, robót, us³ug (otrzymane i nale¿ne),
ze sprzeda¿y towarów i materia³ów, œrodków trwa³ych, wyposa¿enia i inwestycji,
pozosta³e przychody operacyjne (otrzymane i nale¿ne),
przychody finansowe.

Jednostki prowadz¹ce:

• podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów przepisuj¹ wartoœæ zaksiêgowan¹ w kolumnie 9 "Razem przychód",
• ewidencjê przychodów sumuj¹ zapisy zaksiêgowane w kolumnie 10 "Ogó³em przychód" za okres styczeñ - grudzieñ.
Pkt B, wiersz 2
Koszty z ca³okszta³tu dzia³alnoœci to:

• koszty dzia³alnoœci operacyjnej,
• pozosta³e koszty operacyjne,
• koszty finansowe.
Jednostki prowadz¹ce podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów sumuj¹ wartoœci z kolumny 10 "Zakup towarów handlowych
i materia³ów wg cen zakupu", z kolumny 11 "Koszty uboczne zakupu" oraz kolumny 15 "Razem wydatki".
Koszty powinny obejmowaæ kwoty wynagrodzeñ brutto ³¹cznie ze sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne i na fundusz pracy.
Pkt B, wiersz 5
Wartoœæ podatku akcyzowego wype³niaj¹ jednostki bêd¹ce producentami wyrobów akcyzowych.
Podatek nale¿ny od sprzeda¿y dotyczy wyrobów w³asnej produkcji i us³ug bez ewentualnych odliczeñ podatku akcyzowego
zap³aconego przy zakupie, np. samochodu lub wyrobów alkoholowych.
Dzia³ 6. Informacje specjalistyczne za 2007 r.
Pkt 1A
Sprzeda¿ detaliczna - sprzeda¿ towarów w³asnych i komisowych (nowych i u¿ywanych) w punktach sprzeda¿y detalicznej, innych
punktach sprzeda¿y (np. sk³ady, magazyny) w iloœciach odpowiadaj¹cych potrzebom indywidualnych konsumentów.
W wartoœci sprzeda¿y detalicznej uwzglêdnia siê wartoœæ wytworzonych wyrobów sprzedawanych we w³asnych punktach
sprzeda¿y detalicznej.
Sprzeda¿ hurtowa - odsprzeda¿ zakupionych towarów we w³asnym imieniu, zwykle nie ostatecznym odbiorcom (innym
hurtownikom, detalistom, producentom).
Pkt 2B
Bary - jad³odajnie, bary (uniwersalne, szybkiej obs³ugi, przek¹skowe, mleczne, bistra), kawiarnie, herbaciarnie, piwiarnie.
Punkty gastronomiczne - prowadz¹ ograniczon¹ dzia³alnoœæ gastronomiczn¹ (catering, sma¿alnie, pijalnie, lodziarnie, bufety w
kinach, na stadionach itp.)

