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Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.).

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, wykorzystane zostaną wyłącznie do
opracowań zbiorczych.
Jeżeli nastąpiły zmiany w nazwie lub adresie jednostki sprawozdawczej, prosimy o ich aktualizację:
nazwa
adres

WAŻNE INFORMACJE - Stan aktywności prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa
Czy w 2018 r. prowadzili Państwo działalność gospodarczą? (Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)



TAK

prosimy oznaczyć stan aktywności prawno-ekonomicznej oraz
wypełnić sprawozdanie



NIE

prosimy oznaczyć przyczynę nieaktywności

 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność

 1 działalność nierozpoczęta

 2 przedsiębiorstwo w budowie, organizujące się

 2 działalność zawieszona

 3 przedsiębiorstwo w stanie upadłości

 3 przedsiębiorstwo w stanie upadłości

 4 przedsiębiorstwo w stanie likwidacji

 4 przedsiębiorstwo w stanie likwidacji
 5 całkowita likwidacja przedsiębiorstwa

prosimy wypełnić
dział 2 i dział 7
oraz odesłać
sprawozdanie

prosimy
odesłać
sprawozdanie

Jeżeli w grudniu 2018 r. w przedsiębiorstwie nie prowadzono działalności gospodarczej, prosimy o podanie danych za ostatni
okres prowadzenia działalności w roku 2018.
W razie wątpliwości prosimy przeczytać załączone objaśnienia.
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Dział 0. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie
1.

Od kiedy w Państwa przedsiębiorstwie jest prowadzona działalność gospodarcza?
miesiąc

2.

3.

rok

Ile miesięcy w 2018 r. w przedsiębiorstwie prowadzono działalność gospodarczą?

(Nie należy wliczać urlopu, okresu zawieszenia działalności lub czasu gdy przedsiębiorstwo nie osiągało przychodów
z przeważającej działalności.)

Opis przeważającego rodzaju prowadzonej działalności

Udział przychodu z przeważającej
działalności w przychodach ogółem
(w liczbach całkowitych)

%

Symbol klasy PKD 2007
4.

(wypełnia US)

Jaki rodzaj ewidencji księgowej był prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? (Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)
podatkowa księga

 1 księgi rachunkowe
5.

 2 przychodów

i rozchodów

 3 ewidencja
przychodów

 4 brak wydzielonej ewidencji
(karta podatkowa)

Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Czy przychody w Państwa przedsiębiorstwie pochodzą wyłącznie ze świadczenia pracy na rzecz innego
przedsiębiorstwa bez ponoszenia kosztów związanych z pracą (np. zakup materiałów, narzędzi)?

(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

 1 tak
 2 nie

Dział 1. Pracujący i wynagrodzenia
1.

Pracujący w przedsiębiorstwie w dniu 31 grudnia 2018 r. (lub w ostatnim dniu prowadzenia działalności), bez pracujących na
umowę zlecenia.
Wyszczególnienie

Pracujący ogółem (bez uczniów) (w. 2+3)
właściciele, współwłaściciele i bezpłatnie pomagający członkowie ich
rodzin, wspólnicy pracujący w spółce bez umowy o pracę2)
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (pełno- i niepełnozatrudnieni3)
łącznie z sezonowymi)
w tym niepełnozatrudnieni

Ogółem

w tym, dla których jest to główne
miejsce pracy1)
razem
w tym kobiety

1
2
3
4

1)

Główne miejsce pracy określa się na podstawie oświadczenia pracującego;
Właściciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wykazywani są wyłącznie w wierszu 3;
3)
Niepełnozatrudnieni to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym wymiarze czasu pracy.
2)

2.

Liczba uczniów zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2018 r. (lub w ostatnim dniu prowadzenia działalności)
na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3.

Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 2018 r. w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy (pełny etat).

Pełny wymiar czasu pracy (pełny etat) to liczba wynikająca z sumy pełnych etatów i części (z dwoma
miejscami po przecinku), np. trzy osoby zatrudnione na 1/4 = 0,75. Przeciętne zatrudnienie należy obliczyć
jako sumę przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach podzieloną przez 12 (bez względu na
to, czy przedsiębiorstwo funkcjonowało przez cały rok, czy też nie). Przeciętne zatrudnienie w miesiącu
należy obliczyć na podstawie sumy dwóch stanów dziennych (w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca)
podzielonej przez 2.

,
Uwaga:
Liczbę etatów należy wpisać
z dwoma
znakami
po
przecinku.
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4.

Kwota wynagrodzeń brutto wypłacona w 2018 r. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
wykazanym w dziale 1 pytanie 3 łącznie z obligatoryjnymi składkami: emerytalną, rentową
i chorobową opłaconymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczkami na podatek dochodowy, przed
odliczeniem składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (tj. płace zasadnicze, dodatki stałe
i przejściowe, premie i nagrody, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas
urlopów, wynagrodzenia chorobowe, odprawy emerytalne, honoraria itp.).

5.

Liczba zatrudnionych
osób na podstawie umowy o pracę wg stanu
w dniu 31 grudnia 2018 r. otrzymujących w grudniu wynagrodzenie brutto powyżej 2100 zł.

3

(w pełnych złotych)

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w grudniu w niepełnym wymiarze czasu pracy należy przeliczyć
na wynagrodzenie przysługujące w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat).

Dział 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (w pełnych złotych)
1. Wartość brutto środków trwałych, nakłady na środki trwałe oraz nakłady na wartości niematerialne i prawne.
Informacje podać w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji:
− wiersz 1 oraz pkt 1.1, pkt 1.2 wypełniają wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od prowadzonej ewidencji,
− wiersze 2, 3, 4, 5, 6 wypełniają jednostki prowadzące księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Wartość brutto środków trwałych
stan na koniec roku

Wyszczególnienie
Ogółem

1

grunty (łącznie z prawem wieczystego
użytkowania)
budynki i lokale1) oraz obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

z
maszyny i urządzenia techniczne
tego

1)
2)

(wartość ewidencyjna z ksiąg
bez potrącenia umorzeń)

Nakłady na nowe środki trwałe,
ulepszenia istniejących oraz wydatki
na zakup używanych
środków
trwałych2)

2
3
4

środki transportu

5

pozostałe środki trwałe

6

Łącznie ze spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego;
Dotyczy tylko nakładów poniesionych w 2018 r. W nakładach na środki trwałe należy również wykazać wartość środków trwałych przyjętych w
leasing finansowy. Nakłady na środki trwałe obejmują nakłady zarówno na obiekty produkcji krajowej, jak i z importu. Przez nakłady z importu należy
rozumieć wydatki poniesione na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, również w przypadku ich zakupu u dealera lub pośrednika.

1.1 nakłady na nabycie wartości niematerialnych
i prawnych ogółem (o przewidywanym okresie
używania dłuższym niż rok)

2.

1.2. nakłady na nabycie oprogramowania
komputerowego

Wartość brutto w 2018 r. (wypełniają wszystkie jednostki):

2.2 środków trwałych przyjętych
w leasing finansowy

2.1 sprzedanych środków trwałych

3.

Źródła finansowania nakładów na nowe środki trwałe, ulepszenia istniejących oraz wydatki na zakup używanych środków
trwałych wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w 2018 r. (Proszę podać w przybliżeniu strukturę procentową.)
środki własne ...............................................

%

środki bezpośrednio z zagranicy1) ................

%

środki budżetowe ........................................

%

inne źródła ....................................................

%

kredyt i pożyczka krajowa ...........................

%

nakłady niesfinansowane

2)

..........................

%

1)
Wszystkie środki zagraniczne bezzwrotne i zwrotne uzyskane w ramach programów międzynarodowych, w tym z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), itp.;
2)
Obejmują one niezapłacone faktury, nieotrzymane transze kredytów i dotacji itp.

4.

Czy przedsiębiorstwo poniosło nakłady na działalność badawczo-rozwojową w 2018 r.?
(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)
A. wewnętrzne (prace prowadzone w jednostce)

 1 tak

 2 nie

B. zewnętrzne (prace zlecone przez jednostkę)

 1 tak

 2 nie
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Dział 3. Wartość zapasów (w pełnych złotych)
3.1 Wartość zapasów na dzień 1.01.2018 r.

3.2 Wartość zapasów na dzień 31.12.2018 r.

Zapasy obejmują: materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na poczet dostaw.

Dział 4. Rachunek zysków i strat w 2018 r. (w pełnych złotych)
Informacje podać w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji:
− prowadzący księgi rachunkowe wypełniają wszystkie wiersze,
− prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wypełniają wiersze 1, 6, 10, 13, 18 i 26,
− pozostałe jednostki wypełniają wiersze 1, 6 i 26 (w przypadku braku ewidencji dane wykazać szacunkowo).
Przychody i koszty działalności podmiotu
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 2+3+4+5)

z tego

Kwota (w pełnych zł)
1

przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)

2

zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie
– wartość ujemna) (+ lub -)

3

koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

4

przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

5

Koszty działalności operacyjnej (wiersze 7+8+9+11+14+16+17+18)

6

amortyzacja

7

zużycie materiałów i energii

8

usługi obce

9

w tym koszty usług świadczonych przez agencje pracy
tymczasowej
podatki i opłaty
w tym podatek akcyzowy
w tym ze sprzedaży produktów (nie dotyczy wyrobów
importowanych)

z tego

wynagrodzenia
w tym ze stosunku pracy

10
11
12
13
14
15

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

16

pozostałe koszty rodzajowe

17

wartość sprzedanych towarów i materiałów

18

w tym materiałów

19

Pozostałe przychody operacyjne

20

Pozostałe koszty operacyjne

21

Przychody finansowe

22

Koszty finansowe

23

Zysk brutto (wiersze 1-6+20-21+22-23)>0

24

Strata brutto (wiersze 1-6+20-21+22-23)<0

25

Podatek dochodowy

26

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

27

Zysk netto (wiersze 1-6+20-21+22-23-26-27)>0

28

Strata netto (wiersze 1-6+20-21+22-23-26-27)<0

29

4
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Dane uzupełniające do działu 4. (w pełnych złotych)

Wypełniają tylko jednostki składające deklarację podatkową podatku od towarów i usług VAT (z deklaracji VAT).

Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)

1

Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)

2

Dział 5. Informacje specjalistyczne za 2018 r.
1. Czy podmiot prowadził w 2018 r. działalność handlową niezależnie od tego, czy jest to przeważający
rodzaj działalności?
(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

 1 tak

 2 nie

Prosimy o wypełnienie, jeśli prowadzili Państwo działalność handlową.
A.

Wartość sprzedaży towarów handlowych i materiałów
ogółem łącznie z VAT
(w pełnych złotych)

1

żywności

2

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

3

napojów alkoholowych

4

pozostałych

5

z
tego

B.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż hurtowa

sprzedażowa sklepów
Liczba punktów sprzedaży detalicznej (sklepów łącznie z aptekami; stacji paliw; C. Powierzchnia
2
stałych punktów sprzedaży drobno-detalicznej, np. kioski, stragany; pozostałych i aptek w m w dniu 31 grudnia 2018 r.
(lub w ostatnim dniu prowadzenia działalności).
punktów sprzedaży detalicznej o charakterze ruchomym) w dniu 31 grudnia
2018 r. (lub w ostatnim dniu prowadzenia działalności).
Ogółem

Powierzchnia sprzedażowa – część lokalu
sklepowego przeznaczona do eksponowania
towarów oraz do obsługi nabywców.

w tym
sklepy i apteki

stacje paliw

2. Czy podmiot prowadził w 2018 r. działalność gastronomiczną niezależnie od tego, czy jest to
przeważający rodzaj działalności?
(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

 1 tak

 2 nie

Prosimy o wypełnienie, jeśli prowadzili Państwo działalność gastronomiczną.
A. Wartość przychodów ze sprzedaży (bez przychodów pochodzących z działalności
hotelarskiej – noclegów) łącznie z VAT(w pełnych złotych)

1

produkcji gastronomicznej

2

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych1)

3

towarów handlowych (bez napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych)2)

4

z pozostałej działalności3)

5

z tego

1)
2)

3)

Wartość przychodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych obejmuje wyroby spirytusowe czyste
i gatunkowe, wina, miody pitne, piwo (niezależnie od zawartości alkoholu i ekstraktu) oraz wyroby tytoniowe;
Wartość przychodów ze sprzedaży towarów handlowych obejmuje towary, które zostały sprzedane w takich samych opakowaniach, jak
zakupiono, oraz po konfekcjonowaniu odsprzedane w niezmienionej postaci (bez napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych). Są to
m.in.: napoje chłodzące, soki pitne, cukierki, wyroby czekoladowe;
Wpływy z usług świadczonych z tytułu działalności rozrywkowej, obsługi parkingów, telefonów, organizowania przyjęć poza zakładem
i w zakładzie, wypożyczenia sali restauracyjnej, itp.
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Dział 5. Informacje specjalistyczne za 2018 r. (dokończenie)
B. Liczba placówek gastronomicznych (stałych i sezonowych) ogółem. Stałe placówki
według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. (lub w ostatnim dniu prowadzenia działalności)

1

restauracje

2

bary

3

stołówki

4

punkty gastronomiczne

5

z tego

3. Czy podmiot dokonywał w 2018 r. przewozów pasażerów taksówkami lub transportem
samochodowym zarobkowym niezależnie od tego, czy jest to przeważający rodzaj działalności?

 1 tak

(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

 2 nie

Prosimy o wypełnienie, jeśli dokonywali Państwo przewozów pasażerów taksówkami.
Liczba taksówek (własnych lub dzierżawionych)

w dniu 31 grudnia 2018 r. (lub w ostatnim dniu

prowadzenia działalności)

w grudniu 2018 r. lub w ostatnim miesiącu
prowadzenia działalności (w przypadku braku

Przewozy pasażerów w miesiącu w osobach

danych ewidencyjnych możliwe jest podanie danych
według własnych szacunków)

Przebieg ogólny taksówek w km (tj. ilość

przejechanych km w miesiącu z pasażerami i bez)

1
2
3

Prosimy o wypełnienie, jeśli dokonywali Państwo przewozów pasażerów transportem samochodowym zarobkowym (własnym
lub dzierżawionym).
A.

Pojazdy do przewozu pasażerów o liczbie miejsc:

Wyszczególnienie
w dniu 31 grudnia 2018 r.

Liczba pojazdów

1

Łączna liczba miejsc

2

B.

9 i mniej, łącznie z kierowcą

(lub w ostatnim dniu
prowadzenia działalności)

Komunikacja
miejska
(z gminnymi
przewozami)

Wyszczególnienie

Przebieg ogólny (roczny) w km

1

Przewozy pasażerów w osobach w roku

2

1)

powyżej 9, łącznie z kierowcą

Komunikacja
międzymiastowa1)

Przewozy
okazjonalne
(np. wycieczki)

Komunikacja
międzynarodowa

Komunikacja międzymiastowa zawiera: przewozy powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie.

4. Prosimy o wypełnienie, jeśli ochrona zdrowia była przeważającym rodzajem prowadzonej przez Państwa działalności
gospodarczej.
(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

A. Czy jednostka świadczyła usługi zdrowotne finansowane ze środków powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego (NFZ)?

 1 tak

 2 nie

B. Czy jednostka była wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

 1 tak

 2 nie

C. Liczba porad udzielonych w ciągu roku przez:

(dotyczy indywidualnej praktyki lekarskiej)
Porada lekarska – każdorazowe świadczenie udzielane pacjentom przez lekarza związane
z przypadkami chorobowymi, badaniami profilaktycznymi, okresowymi i innymi (np. osób
ubiegających się o prawo jazdy) bez względu na miejsce udzielonej porady (np. ambulatorium,
gabinet, wizyta domowa)

lekarzy
medycyny

1

lekarzy
dentystów

2

nr str.

7

Dział 6. Badanie nowo powstałych przedsiębiorstw.
Wypełniają jednostki, które powstały w latach 2014-2017.
1.

Prosimy wypełnić danymi wg stanu w ostatnim dniu prowadzenia działalności w 2018 r.
W pkt. A prosimy wprowadzić wartość.
W pkt. B-I wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.

A. Liczba stałych miejsc, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność
(miejsce identyfikowane adresem np. budynku, lokalu, biura itp.)

B. Obszar, na którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność:
rynek lokalny ................................ ................................ ................................ ..............
rynek regionalny ................................ ................................ ................................ ...........
rynek krajowy ................................ ................................ ................................ ..............
rynek międzynarodowy ................................ ................................ ................................ ...
C. Czy działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w miejscu zamieszkania właściciela lub
któregoś ze współwłaścicieli?
D. Czy przedsiębiorstwo napotyka trudności przy prowadzeniu działalności?
Jeśli TAK, czy przyczyną są:

 1 tak

 2 nie

 1 tak

 2 nie

1.

niewystarczające środki, jakimi dysponują klienci

 1 tak

 2 nie

2.

znaczący spadek cen rynkowych produktu (wyrobu lub usługi) dostarczanego przez
przedsiębiorstwo

 1 tak

 2 nie

3.

zbyt duża konkurencja na rynku

 1 tak

 2 nie

4.

nieuczciwe praktyki innych przedsiębiorstw

 1 tak

 2 nie

5.

przedsiębiorstwo jest niedostatecznie znane na rynku

 1 tak

 2 nie

6.

niedostateczne środki finansowe

 1 tak

 2 nie

7.

trudności z uzyskaniem kredytu bankowego

 1 tak

 2 nie

8.

trudności z uzyskaniem dotacji, subwencji i pożyczek pozabankowych

 1 tak

 2 nie

9.

trudności w rozrachunkach z kontrahentami

 1 tak

 2 nie

10. wysokie obciążenia na rzecz budżetu

 1 tak

 2 nie

11. wysokie pozapłacowe koszty pracy (np. wysokie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe,
wypadkowe oraz koszt utrzymywania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych)

 1 tak

 2 nie

12. niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne

 1 tak

 2 nie

13. niedostateczna technologia

 1 tak

 2 nie

14. niedobór wykwalifikowanych pracowników

 1 tak

 2 nie

15. niedobór surowców, towarów lub materiałów (w tym nagły wzrost ich cen)

 1 tak

 2 nie

nr str.
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Dział 6. Badanie nowo powstałych przedsiębiorstw (dokończenie).
E. Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy wprowadzone zostaną nowe lub istotnie ulepszone produkty
lub usługi?

 1 tak

 2 nie

F. Czy planowane jest zakończenie działalności przedsiębiorstwa w 2019 r.?

 1 tak

 2 nie

G. Czy planowana jest zmiana przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa w 2019 r.?

 1 tak

 2 nie

H. Czy w 2019 r. planowane jest poniesienie przez przedsiębiorstwo nakładów inwestycyjnych na
środki trwałe?

 1 tak

 2 nie

I.

Czy liczba pracujących w 2019 r. w przedsiębiorstwie w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2018 r.
wzrośnie .............

2.

nie zmieni się ............

zmniejszy się ......

Prosimy wypełnić jeżeli przedsiębiorstwo powstało w 2017 r.
W pkt. A-B wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.
W pkt. C prosimy wprowadzić wartości.

A. Czynniki przedsiębiorczości (dotyczą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, właściciela lub
współwłaściciela spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej)
Poziom wykształcenia:

Charakter poprzedniej pracy:

podstawowe lub gimnazjalne ........

rolnik ...................

właściciel/menadżer firmy ..

zasadnicze zawodowe ...............

pracownik fizyczny ...

student lub uczeń ............

średnie ogólnokształcące ............

pracownik umysłowy..

nie pracował(a)...............

średnie techniczne ...................
wyższe ................................
Czy przedsiębiorstwo jest pierwszą działalnością prowadzoną przez obecnego właściciela?

 1 tak

 2 nie

Czy właściciel przedsiębiorstwa brał udział w szkoleniach, kursach, dokształcaniu w zakresie
prowadzonej działalności?

 1 tak

 2 nie

B. Czy przedsiębiorstwo powstało:
jako całkowicie nowe? ................................ ................................ ................................ .....
w wyniku przekształcenia? ................................ ................................ ................................
C. Źródło pochodzenia środków niezbędnych do podjęcia działalności przez przedsiębiorstwo:
(proszę podać w przybliżeniu strukturę procentową)

środki własne ................................ ................................ ................................ ...........

%

kredyt i pożyczka krajowa ................................ ................................ .............................

%

1)

1)

środki bezpośrednio z zagranicy ................................ ................................ .....................

%

inne źródła ........................................................................................................................................................

%

Wszystkie środki zagraniczne bezzwrotne i zwrotne uzyskane w ramach programów międzynarodowych, w tym z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), itp.

nr str.
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Dział 7. Podmioty z kapitałem zagranicznym

Obowiązek wypełnienia dotyczy przedsiębiorstw posiadających kapitał zagraniczny zarówno przez cały rok, jak i przez część roku
sprawozdawczego.

1.

Informacje ogólne
Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2018 r.?

A.

(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

 1 tak

Jeśli tak, prosimy o wypełnienie następnych pozycji formularza.
Jeśli nie, prosimy o zwrócenie sprawozdania po wypełnieniu wiersza A.

B.

Jeśli nabycie udziałów przez podmioty zagraniczne nastąpiło w roku 2018, prosimy o podanie:

1.

dokładnej daty powstania jako podmiotu z kapitałem zagranicznym

2.

sposobu powstania podmiotu z kapitałem zagranicznym:

dzień

 2 nie

miesiąc

(wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi)

a) podmiot nowy ................................ ................................ ................................ .
b) w wyniku fuzji, przejęcia, wydzielenia, podziału innego podmiotu, nabycia udziałów ...............

C.

Czy podmiot należał w dniu 31.12.2018 r. do grupy przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej)?
(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

1.

Jeśli podmiot należał w dniu 31.12.2018 r. do grupy przedsiębiorstw (np. grupy
kapitałowej), prosimy o podanie symbolu kraju jednostki dominującej najwyższego
szczebla w grupie przedsiębiorstw (symbol kraju siedziby zarządu) oraz jej
procentowego udziału w kapitale podstawowym.

D.

Jeżeli zarząd jednostki dominującej najwyższego szczebla
w grupie przedsiębiorstw znajdował się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy o podanie jej numeru
identyfikacyjnego REGON

E.

Czy podmiot posiadał w dniu 31.12.2018 r.:

F.

 1 tak

symbol kraju

 2 nie
% udziału

1.

udziały bezpośrednie lub pośrednie w kapitale podmiotów mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej ................................ ................................

 1 tak

 2 nie

2.

oddziały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ...............................................

 1 tak

 2 nie

3.

inne jednostki zlokalizowane za granicą ............................................................

 1 tak

 2 nie

 1 tak

 2 nie

Czy podmiot eksportował w 2018 r. swoje wyroby? (Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)
Sprzedaż wyrobów na eksport:
1. wartość sprzedaży wyrobów na eksport (w pełnych zł) .............................................
2. liczba państw, do których były eksportowane wyroby.............................................
3. symbole krajów pięciu głównych rynków oraz % udziału eksportu do tych krajów:
1
2
3
4

symbol
kraju

% udziału

symbol
kraju

% udziału

symbol
kraju

% udziału

symbol
kraju

5
% udziału

z wiersza 1 przypada na:
4. wartość eksportu wyrobów do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych, w ramach
grupy przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej), których siedziba znajdowała się poza granicami
kraju (w pełnych zł)

symbol
kraju

% udziału

nr str.
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Informacje ogólne (dokończenie)

G.

Czy podmiot eksportował w 2018 r. swoje usługi?

 1 tak

(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

 2 nie

Sprzedaż usług na eksport:
1. wartość sprzedaży usług na eksport (w pełnych zł) ...................................................
2. liczba państw, do których były eksportowane usługi ..............................................
3. symbole krajów pięciu głównych rynków oraz % udziału eksportu do tych krajów:
1
2
3
4
symbol
symbol
symbol
symbol
% udziału
% udziału
% udziału
% udziału
kraju
kraju
kraju
kraju

symbol
kraju

5
% udziału

z wiersza 1 przypada na:
4. wartość eksportu usług do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych, w ramach grupy
przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej), których siedziba znajdowała się poza granicami kraju
(w pełnych zł)

H.

Czy podmiot eksportował w 2018 r. towary lub materiały?

 1 tak

(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

 2 nie

Sprzedaż towarów i materiałów na eksport:
1. wartość sprzedaży towarów i materiałów na eksport (w pełnych zł) ................................
2. liczba państw, do których były eksportowane towary i materiały .................................
3. symbole krajów pięciu głównych rynków oraz % udziału eksportu do tych krajów:
1
2
3
4
symbol
symbol
symbol
symbol
% udziału
% udziału
% udziału
% udziału
kraju
kraju
kraju
kraju

symbol
kraju

5
% udziału

z wiersza 1 przypada na:
4. wartość eksportu towarów i materiałów do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych,
w ramach grupy przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej), których siedziba znajdowała się poza
granicami kraju (w pełnych zł)
I.

Czy podmiot dokonywał w 2018 r. zakupów z importu?

(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

Wartość zakupów z importu ogółem (w pełnych zł)
import surowców, materiałów i półfabrykatów przeznaczonych na cele
produkcyjne
w tym:

J.

import usług

4

import środków trwałych

5

(Wpisać znak X w kratce właściwej odpowiedzi.)

długoterminowe aktywa finansowe za granicą

 2 nie

6

Czy podmiot poniósł w 2018 r. nakłady na pozyskanie aktywów trwałych zlokalizowanych
i pozostających za granicą (nie uwzględniając importu)?

w tym

 1 tak

2
3

Wartość nakładów ogółem na pozyskanie aktywów trwałych zlokalizowanych
i pozostających za granicą (nie uwzględniając importu) w 2018 r. (w pełnych zł)

 2 nie

1

import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży

z wiersza 1 przypada na:
Wartość importu od jednostki macierzystej i jednostek powiązanych w ramach grupy
przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej)

 1 tak

1
2

nr str.
2.

Kapitał podstawowy (w pełnych zł)
Wyszczególnienie
0

Kapitał podstawowy podmiotu, ogółem (I+II+III)
(zgodny z bilansem)

I. krajowy razem (suma wierszy 03+04)

z tego

3.

z tego

Stan na początek roku
1

11

Stan na koniec roku
2

1
2

osób fizycznych

3

osób prawnych

4

II. zagraniczny razem

5

III. rozproszony

6

Informacje o udziałowcach zagranicznych. Z punktu 2 wiersza 5 przypada na:
Dane dotyczące
końcowego właściciela
kapitału
% udział
Wartość kapitału
% udział
głosów na należącego do udziałowca
w kapitale
(w pełnych zł)
bezpośredniego
walnym
Symbol udziałowca
Symbol zgromadzeniu
Kraj
Kategokraju
kraju
/zgromadzeniu
jednostki
pochodzeriaa)
pochodze- sprawozdawpochodze- wspólnikówb)
nia
stan na
stan na
c)
nia
nia
czejd)
01.01.2018 r. 31.12.2018 r.
(stan na
(wykazanego
31.12.2018 r.)
w kol. 2)
3
4
5
6
7
8
9
10

Dane dotyczące udziałowca zagranicznego

Lp.
Nazwa

1

2

1
2
3
4
5
a)

Należy wpisać symbol kategorii udziałowca:
1 – osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2 – osoba prawna z siedzibą za granicą;
3 – jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną z siedzibą za granicą;
4 – osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zależna od podmiotów zagranicznych.
b)
Udział procentowy w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników jednostki sprawozdawczej - podać z dwoma znakami po
przecinku.
c)
Końcowy właściciel kapitału to podmiot, który sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę, poprzez posiadanie więcej niż połowy głosów na walnym
zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników lub więcej niż połowy udziałów i który nie jest kontrolowany przez żadną inną jednostkę. Symbol kraju końcowego
właściciela należy określić niezależnie dla każdego udziałowca.
d)
Udział procentowy końcowego właściciela kapitału w kapitale bezpośredniego udziałowca jednostki sprawozdawczej (wykazanego w rubryce 2) - podać
z dwoma znakami po przecinku.

4.

Wartość deklarowanych zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych (podać kwotę z aktu notarialnego)
(wypełniają podmioty, które powstały w 2018 r.)

Wartość zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych zadeklarowanych
w dniu rejestracji podmiotu (w pełnych zł)
wartość zagranicznych wkładów niepieniężnych (aportów rzeczowych)
w tym zadeklarowanych w dniu rejestracji podmiotu (w pełnych zł)

1
2

nr str.
5.

Wartość wniesionych w 2018 r. zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych

Wartość zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych (w pełnych zł)

1

wartość zagranicznych wkładów niepieniężnych (aportów rzeczowych)
w tym (w pełnych zł)

2

6.

12

Zobowiązania (wypełniają podmioty korzystające z zagranicznych kredytów i pożyczek) wraz z ewentualnymi odsetkami
i różnicami kursowymi (w pełnych zł).

Wzrost zobowiązań w 2018 r. z tytułu nowego kredytu (pożyczki)

1

(od stycznia do grudnia)

Spadek zobowiązań w 2018 r. z tytułu spłaty kredytu, umorzenia kredytu (pożyczki)
(od stycznia do grudnia)

2

Uwagi:

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb
wypełnianego formularza

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)

nr str.
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Objaśnienia do formularza SP-3

Dane wykazywane na sprawozdaniu należy wypełnić w pełnych złotych.
Dział 1. Pracujący i wynagrodzenia.
Liczbę zatrudnionych należy podać bez osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
nakładców i agentów.
Punkt 3
Przy wyliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych nie należy ujmować osób, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały
na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które
łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
Punkt 5
Podana kwota wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. 2017 poz. 1747).
Dział 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w 2018 r.
Punkt 1. Wartość brutto środków trwałych, nakłady na środki trwałe oraz nakłady na wartości niematerialne i prawne.
Za środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorstwa uznaje się nabyte (w tym również na podstawie umowy o leasing
finansowy) lub wytworzone we własnym zakresie składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na
własne potrzeby jednostki lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego.
Wartości nakładów na środki trwałe obejmują wydatki poniesione na: nabycie środków trwałych, wytworzenie środków trwałych na własne
potrzeby, inwestycje rozpoczęte, ulepszenia istniejących środków trwałych oraz wartość brutto środków trwałych przyjętych w leasing
finansowy. Nakłady na środki trwałe obejmują nakłady zarówno na obiekty produkcji krajowej, jak i z importu. Przez nakłady z importu należy
rozumieć wydatki poniesione na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, również w przypadku ich zakupu u dealera lub
pośrednika.
Przedsiębiorstwa, które nie mogą odliczać podatku VAT (jest on wliczany do wartości środka trwałego), wykazują nakłady inwestycyjne łącznie
z podatkiem VAT.
Inwestorzy budujący budynki mieszkalne z przeznaczeniem do sprzedaży (np. deweloperzy, spółdzielnie, TBS) w kolumnie 2 wykazują również
poniesione w roku sprawozdawczym koszty ich budowy.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się m.in.: autorskie prawa majątkowe, pokrewne prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa
do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych; wartość stanowiącą równowartość uzyskanych
informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), wartość firmy, koszty
zakończonych prac rozwojowych.
Dział 4. Rachunek zysków i strat w 2018 r.
W wierszu 1 jednostki prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów przepisują wartość zaksięgowaną w kolumnie 9 „Razem
przychód”; jednostki prowadzące ewidencję przychodów w wierszu 1 sumują zapisy zaksięgowane w kolumnie 10 „Ogółem przychód” za okres
styczeń-grudzień.
W wierszu 2 należy wykazać przychody netto ze sprzedaży w kraju i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów
gotowych, półfabrykatów oraz usług), a także usług obcych, jeśli są one fakturowane odbiorcom łącznie z produktami. Przychody netto ze
sprzedaży produktów obejmują należne - bez podatku od towarów i usług – kwoty za sprzedane produkty (niezależnie od tego, czy zostały
zapłacone) wynikające z przemnożenia ilości sprzedanej przez jednostkową cenę sprzedaży, skorygowane o należne dopłaty i udzielone rabaty
oraz bonifikaty.
W wierszu 3 należy wykazać zwiększające lub zmniejszające przychody ze sprzedaży produktów, przyrost (+) bądź ubytek (-) wartości stanu
zapasów produktów gotowych, niezakończonych (półproduktów i w toku), a także rozliczeń międzyokresowych (bez finansów), jakie nastąpiły
między początkiem a końcem okresu sprawozdawczego.
W wierszu 4 należy wykazać, traktowane na równi z przychodami, koszty wytworzenia we własnym zakresie świadczeń zwiększających
aktywa (np. świadczeń na rzecz budowy własnych środków trwałych, prac rozwojowych odnoszonych na wartości niematerialne i prawne,
wyrobów własnej produkcji przekazanych do własnych sklepów).
W wierszu 5 należy wykazać przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (bez podatku od towarów i usług), tj. kwoty należne za
sprzedane towary i materiały, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone, wynikające z przemnożenia ilości sprzedanej przez jednostkową cenę
sprzedaży netto, skorygowane o należne dopłaty i udzielone upusty, bonifikaty itp. lub umowne kwoty należne z tytułu sprzedaży.
Do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się sprzedaż składników majątkowych, nabytych w celu odsprzedaży w stanie
nieprzetworzonym, a w jednostkach sprzedających we własnej sieci sklepów obok towarów obcej produkcji także produkty przez siebie
wytworzone.
W wierszu 6 jednostki prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów sumują wartości z księgi z kolumny 10 „Zakup towarów
handlowych i materiałów według cen zakupu”, z kolumny 11 „Koszty uboczne zakupu” oraz kolumny 14 „Razem wydatki”.
Koszty powinny obejmować kwoty wynagrodzeń brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy.
W wierszu 7 należy wykazać planową amortyzację (umorzenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W wierszu 8 należy wykazać zużycie materiałów i energii (elektrycznej, wodnej, cieplnej i inne jej formy), w tym także opakowań, odpadów,
paliw, zużycie gazów technicznych.
W wierszu 9 należy wykazać zużycie usług obcych, np. spedycyjnych, transportowych, składowania, remontowych, budowlano-montażowych
(także podwykonawców), obróbki obcej, telekomunikacyjnych, prowadzenia ksiąg, badania bilansów, doradztwa, bankowych opłat
manipulacyjnych i prowizji (z wyjątkiem prowizji od kredytów), najmu i dzierżawy lokali, sprzętu, terenów, opłat za leasing operacyjny, usług
pralniczych, utrzymania czystości, wywozu śmieci.
W wierszu 10 należy wykazać koszty usług świadczonych przez agencje pośrednictwa pracy tymczasowej lub inne podobnych organizacji
dostarczających jednostce pracowników na czas określony, aby uzupełnić lub tymczasowo zastąpić siłę roboczą jednostki; przy czym osoby te
są pracownikami agencji pracy tymczasowej.
W wierszu 11 należy wykazać podatki i opłaty obciążające koszty, tj. podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, podatek od środków
transportowych i inne podatki (rolny, leśny) oraz podatki lokalne, a także opłaty urzędowe (notarialne, paszportowe, rejestracyjne, opłaty
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skarbowe, podatek od umów cywilnoprawnych, za wieczyste użytkowanie gruntów, ochronę środowiska, podatek od towarów i usług
niepodlegający odliczeniu), wpłaty na PFRON.
W wierszu 14 należy wykazać wynagrodzenia brutto (pieniężne i w naturze) za pracę, bez względu na charakter stosunku pracy (pracowników
jednostki z tytułu stosunku pracy, z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło).
W wierszu 16 należy wykazać składkę na ubezpieczenia społeczne (w części opłacanej przez pracodawcę), na fundusz pracy, fundusz
gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz świadczenia na rzecz pracowników, jak np. dopłaty do biletów, kwater, wyżywienia, szkolenia
pracowników, wydatki na bhp i ochronę zdrowia, a także odpisy na ZFŚS.
W wierszu 17 należy wykazać pozostałe koszty, jak np. koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów
pracowników w sprawach jednostki, ubezpieczenia majątkowe, odprawy majątkowe, odprawy pośmiertne, odszkodowania powypadkowe,
ekwiwalenty za zużycie przez pracowników odzieży roboczej, narzędzi itp.
W wierszu 18 należy wykazać wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen nabycia.
W wierszu 20 należy wykazać pozostałe przychody operacyjne, które pośrednio są związane z działalnością operacyjną jednostki,
a w szczególności zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości
niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywa (w tym
także środki pieniężne na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych
i prawnych), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody związane
z działalnością socjalną, przychody z najmu (niestanowiące przedmiotu właściwej działalności) lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji
w nieruchomości i prawa, przychody powstałe w wyniku aktualizacji wartości nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych
zaliczonych do inwestycji, jak również ich przekwalifikowania odpowiednio do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
jeżeli do ich wyceny przyjęto cenę rynkową lub inaczej określoną wartość godziwą. W pozostałych przychodach operacyjnych należy wykazać
przychody związane ze zdarzeniami losowymi, tj. zdarzeniami trudnymi do przewidzenia poza działalnością operacyjną jednostki
i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, np. odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych (powódź, pożar).
W wierszu 21 należy wykazać pozostałe koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, m.in. stratą z tytułu
rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, amortyzacją oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych, nieplanowane odpisy
amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane części lub całości wierzytelności
w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych, utworzenie rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa
przyszłe zobowiązania (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania
obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatne przekazanie aktywów trwałych, koszty powstałe w wyniku aktualizacji wartości
nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, jak również ich przekwalifikowania odpowiednio do
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do ich wyceny przyjęto cenę rynkową lub inaczej określoną wartość godziwą.
W pozostałych kosztach operacyjnych należy wykazać straty związane ze zdarzeniami losowymi, zdarzeniami trudnymi do przewidzenia poza
działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, np. straty powstałe w majątku jednostki na skutek
zdarzeń losowych, jak również koszty usuwania skutków tych zdarzeń.
W wierszu 22 należy wykazać przychody finansowe, tj. kwoty należne m.in. z tytułu dywidend i udziałów w zysku; odsetki od udzielonych
pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki zwłoki, zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych
wartość aktywów finansowych wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę
dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28
ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
W wierszu 23 należy wykazać koszty finansowe, m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i opłaty dodatkowe z tytułu
leasingu finansowego, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki zwłoki, stratę z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych, np. skutki obniżenia wartości krótkoterminowych aktywów
finansowych, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych,
o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Wiersz 24. Zysk brutto to nadwyżka przychodów nad kosztami.
Wiersz 25. Strata brutto to nadwyżka kosztów nad przychodami.
W wierszu 26 należy wykazać podatek dochodowy (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). W przypadku braku
możliwości podania dokładnej kwoty, prosimy wykazać wpłacone w roku kalendarzowym zaliczki.
W wierszu 27 należy wykazać ustaloną na koniec roku – przez agencje wykonawcze - nadwyżkę środków finansowych pozostającą po
uregulowaniu zobowiązań podatkowych. Nadwyżka ta jest traktowana jako obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego. Wynika to z art. 22
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Agencje wykonawcze – jako osoby prawne – są obowiązane corocznie wpłacać do
budżetu państwa, na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór nad tą agencją,
nadwyżkę środków finansowych.
Nie wykazuje się w tej pozycji wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. Odpisy z wyniku
finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wypłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów, uznaje się za element
podziału wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Z tego powodu dokonywane w ciągu roku obrotowego wpłaty z zysku
należy wykazać w pasywach bilansu jako odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.
Wiersz 28. Zysk netto to dodatnia różnica między zyskiem brutto, a podatkiem dochodowym i pozostałymi obowiązkowymi zmniejszeniami
zysku.
Wiersz 29. Strata netto to ujemna różnica między zyskiem brutto, a podatkiem dochodowym i pozostałymi obowiązkowymi zmniejszeniami
zysku.
Dział 5. Informacje specjalistyczne za 2018 r.
Punkt 1A
Sprzedaż detaliczna – sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, innych punktach
sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach odpowiadających potrzebom indywidualnych konsumentów. W wartości sprzedaży detalicznej
uwzględnia się wartość wytworzonych wyrobów sprzedawanych we własnych punktach sprzedaży detalicznej.
Sprzedaż hurtowa – odsprzedaż zakupionych towarów we własnym imieniu, zwykle nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom,
detalistom, producentom).
Punkt 2B
Bary – jadłodajnie, bary (uniwersalne, szybkiej obsługi, przekąskowe, mleczne, bistra), kawiarnie, herbaciarnie, piwiarnie.
Punkty gastronomiczne – prowadzą ograniczoną działalność gastronomiczną (catering, smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety w kinach, na
stadionach itp.)
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Dział 7. Podmioty z kapitałem zagranicznym.
Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania działu 7 dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów
zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał zagraniczny zarówno przez cały rok, jak i przez część roku
sprawozdawczego.
Wszystkie oddziały przedsiębiorców zagranicznych posiadające kapitał zagraniczny powinny wypełnić dział 7. Dane o wartości kapitału
zagranicznego należy podać w oparciu o prowadzoną przez oddział rachunkowość. Podmioty nieposiadające kapitału zagranicznego
zaznaczają w punkcie 1A odpowiedź „2” w formularzu elektronicznym lub przekazują formularz w postaci dokumentu papierowego do Urzędu
Statystycznego w Łodzi.
Uwaga:
− sprawozdanie dotyczy danych za rok kalendarzowy, tzn. wypełnia się je również wówczas, gdy rok obrotowy nie jest zgodny z rokiem
kalendarzowym,
− podmioty, których rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym - podają dane o kapitale według stanu na dzień: 1.01.2018 r.
i 31.12.2018 r. oraz pozostałe dane za rok kalendarzowy,
− podmioty, które przez cały rok 2018 posiadały kapitał zagraniczny - wypełniają dział 7 formularza,
− podmioty, które przez część roku 2018 posiadały kapitał zagraniczny (np. podmioty, które w roku sprawozdawczym sprzedały/nabyły
udziały zagraniczne), w punkcie 1A zakreślają „1”, a pozostałe pytania wypełniają w zależności od okresu prowadzenia działalności jako
podmiot z udziałem kapitału zagranicznego, (np. jeśli podmiot przez pierwsze 6 miesięcy roku posiadał kapitał zagraniczny i np. eksportował
swoje wyroby lub usługi, to w pkt 2 kol. 1 i pkt 3 kol. 7 podaje wartość kapitału tylko na początek okresu, a wartość eksportu do dnia
sprzedaży udziałów zagranicznych),
− podmioty, które powstały w roku 2018 - podają dane o kapitale według stanu na dzień 31.12.2018 r., informacje o udziałowcach
zagranicznych – tylko na koniec roku (w punkcie 2 - wypełniona tylko kol. 2, w punkcie 3 - wypełniają wszystkie kolumny z wyjątkiem 7)
oraz pozostałe dane za ten okres roku 2018, w którym działały jako podmiot z kapitałem zagranicznym.
− podmioty posiadające kapitał zagraniczny, które nie rozpoczęły jeszcze działalności gospodarczej, w pytaniu pierwszym tego działu zakreślają
„1”, wypełniają dane dotyczące kapitału, a w dziale 2 wypełniają pytania dotyczące poniesionych nakładów na pozyskanie aktywów trwałych
(na zakup środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz nakłady na wartości niematerialne i prawne)
− podmioty z zawieszoną działalnością, w stanie likwidacji, upadłości, nieaktywne – nie wykreślone z rejestru, które posiadały w 2018 r. udziały
kapitału zagranicznego, są zobowiązane do wypełnienia tego działu.
Symbol kraju (dwuliterowy) należy podać zgodnie z wykazem kodów krajów według standardu ISO 3166-1.
1. Informacje ogólne
Punkt 1A Za podmiot zagraniczny, uznajemy podmiot z siedzibą za granicą lub podmiot z siedzibą w Polsce, zależny od podmiotu z siedzibą
za granicą.
Punkt 1B Wypełniają podmioty powstałe w 2018 r. jako podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, zarówno nowe, jak i te, do których
w ciągu 2018 r. wszedł udziałowiec zagraniczny.
Punkt 1B wiersz 2 Podmioty nowe z udziałem zagranicznym, tzn. takie, które przed rokiem 2018 nie istniały, wpisują znak X w wierszu a);
podmioty, do których w 2018 r. wszedł zagraniczny udziałowiec w wyniku fuzji, przejęcia, wydzielenia lub podziału istniejącego podmiotu lub
wejścia zagranicznego inwestora jako udziałowca w podmiocie, który do roku 2018 nie posiadał udziałów zagranicznych, wpisują znak X
w wierszu b).
W punkcie 1C należy określić przynależność podmiotu do grupy przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej). Grupę przedsiębiorstw tworzą co
najmniej dwa przedsiębiorstwa samodzielne pod względem prawnym, jednak wzajemnie od siebie zależne gospodarczo ze względu na istniejące
między nimi powiązania w zakresie kontroli. W ramach grupy wyodrębnia się powiązania pomiędzy jednostką dominującą a jednostkami
zależnymi. Grupa przedsiębiorstw może powstać zarówno w wyniku ukształtowania się określonych stosunków prawnych, jak i w wyniku
wywierania przez jedno przedsiębiorstwo decydującego wpływu na działalność innego, w tym na skutek zawarcia umowy. Jako kryterium
istnienia grupy należy przyjąć istnienie wspólnego ośrodka podejmowania decyzji ekonomicznych wyznaczających strategię działania. Grupa
przedsiębiorstw może mieć więcej niż jeden ośrodek decyzyjny, szczególnie do podejmowania decyzji w zakresie strategii, produkcji,
sprzedaży, podatków, polityki finansowej. Tworzy całość gospodarczą, upoważnioną do dokonywania wyborów, zwłaszcza dotyczących
jednostek, które obejmuje. W ramach grupy przedsiębiorstw można często wyodrębnić podgrupy.
Wyróżnia się następujące typy grup:
– wielonarodowa (międzynarodowa) grupa przedsiębiorstw – składająca się z co najmniej dwóch przedsiębiorstw lub jednostek prawnych
mających siedziby w różnych krajach,
– okrojona (niepełna) grupa przedsiębiorstw – część grupy międzynarodowej zlokalizowana w tym samym kraju. Może ona składać się tylko
z jednej jednostki, jeśli pozostałe jednostki posiadają siedziby poza granicami kraju. Przedsiębiorstwo może zatem stanowić okrojoną grupę
przedsiębiorstw lub być jego częścią,
– grupa krajowa – wszystkie jednostki prawne wchodzące w skład grupy mają siedzibę na terenie tego samego kraju.
Odpowiedź „tak” w punkcie 1C nie musi być utożsamiana z przekazywaniem bilansu do bilansu skonsolidowanego grupy.
W punkcie 1C wiersz 1 należy podać symbol kraju siedziby zarządu jednostki dominującej najwyższego szczebla w grupie przedsiębiorstw
(głowa grupy - ang. head of group) niekontrolowanej przez żadną inną jednostkę prawną oraz jej procentowy udział w kapitale podstawowym
jednostki sprawozdawczej. W przypadku, gdy jednostka dominująca kontrolowała jednostki zależne w grupie przedsiębiorstw w sposób inny niż
poprzez posiadanie udziałów, kolumna „% udziału” pozostaje niewypełniona.
W punkcie 1E należy zaznaczyć rodzaje podmiotów, z którymi Państwa firma miała powiązania poprzez udziały w kapitale/funduszu, oddziały
lub inne jednostki zlokalizowane za granicą. Jeżeli takich zdarzeń nie było, należy zaznaczyć „nie” we wszystkich trzech wierszach 1, 2, 3.
Uwaga do punktów 1F, 1G, 1H:
Równoznaczne z pojęciem „eksport”, stosowanym w odniesieniu do krajów pozaunijnych, jest pojęcie „wewnątrzwspólnotowa dostawa”,
w odniesieniu do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje w ramach „wewnątrzwspólnotowej dostawy” należy wykazać jako
eksport.
W punkcie 1F wiersz 1 należy podać wartość sprzedaży wyrobów na eksport, w punkcie 1F wiersz 2 ogólną liczbę krajów, do których
dokonywany był eksport, a w punkcie 1F wiersz 3 symbole krajów pięciu głównych rynków eksportowych oraz procentowy udział tych rynków
w sprzedaży eksportowej wykazanej w punkcie 1F wiersz 1.
Przy obliczaniu udziału poszczególnych rynków w eksporcie należy wartość eksportu do danego kraju odnosić do ogólnej wartości eksportu.
Np. jeżeli wartość eksportu wyrobów na rynek niemiecki wyniosła 20 000 zł, a przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 50 000 zł, to
udział rynku niemieckiego w ogólnej wartości eksportu wynosi 40%, tj. (20000 : 50000) × 100.
Uwaga: analogicznie należy ustalać udział procentowy poszczególnych rynków w eksporcie usług, punkt 1G wiersz 3, eksporcie towarów lub
materiałów, punkt 1H wiersz 3. Wartość eksportu wykazana w punktach 1F wiersz 1, 1G wiersz 1, 1H wiersz 1 powinna być zgodna
z wielkością wykazaną w rachunku zysków i strat.
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W punktach 1F wiersz 4, 1G wiersz 4, 1H wiersz 4 należy podać wartość eksportu do jednostki macierzystej/głowy grupy/jednostki
dominującej i jednostek powiązanych w ramach grupy przedsiębiorstw, których siedziba znajdowała się poza granicami kraju.
Uwaga do punktu 1I:
Równoznaczne z pojęciem „import”, stosowanym w odniesieniu do krajów pozaunijnych, jest pojęcie „wewnątrzwspólnotowe nabycie”,
w odniesieniu do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje w ramach „wewnątrzwspólnotowego nabycia” należy wykazać jako
import.
W wierszu 1 należy podać wartość ogółem zakupów surowców, materiałów, półfabrykatów, towarów i usług oraz środków trwałych z importu
dokonanych przez podmiot w ciągu roku. Import uszlachetniający należy ująć metodą brutto, tzn. razem z towarami poddanymi uszlachetnieniu.
Wartość importu prosimy podać bez podatku VAT.
W wierszu 2 należy podać wartość zakupionych surowców, materiałów i półproduktów, wykorzystanych w procesie produkcji na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
W wierszu 3 należy podać tylko wartość towarów z importu przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.
W wierszu 4 usługą w wymianie międzynarodowej jest usługa, w której jeden podmiot transakcji (dostarczenia/nabycia usługi) ma swoją
siedzibę/miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast drugi podmiot transakcji ma swoją siedzibę/miejsce zamieszkania za
granicą.
W wierszu 6 należy wykazać wartość importu ogółem od jednostki macierzystej/głowy grupy/jednostki dominującej i jednostek powiązanych
w ramach grupy przedsiębiorstw, których siedziba znajdowała się poza granicami kraju.
Punkt 1J, wiersz 1 i 2, dotyczy nakładów poniesionych na pozyskanie aktywów trwałych zlokalizowanych za granicą, np. budowa siedziby
oddziału, zakup udziałów w podmiotach mających siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie należy ujmować w tych punktach
wartości nakładów na środki trwałe z importu (np. zakup samochodu za granicą i sprowadzenie go do Polski) - zakupiony środek trwały musi
pozostawać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przez nakłady w punkcie 1J należy rozumieć nabycie aktywów trwałych, niezależnie od terminu ich płatności.
2. Kapitał podstawowy
Wartości wykazane w tym punkcie nie mogą przyjmować wielkości ujemnych.
Kwoty kapitału podstawowego (wiersz 1 stan na początek i koniec roku) powinny być zgodne z bilansem oraz danymi uzupełniającymi do
bilansu dotyczącymi podziału na kapitał krajowy i zagraniczny.
W wierszu 2 należy wykazać kapitał krajowy (z tego kapitał osób fizycznych w wierszu 3, kapitał osób prawnych w wierszu 4), a w wierszu 5
kapitał zagraniczny, podając stan na początek oraz na koniec roku.
Przy podawaniu wartości w wierszu 5 w przypadku posiadania tylko procentowego udziału udziałowca zagranicznego należy dla tego wiersza
wyliczyć wartość udziału wspólnika. Np. kapitał podstawowy podmiotu wynosi 100 000 zł, a udział wspólnika zagranicznego 60%. Oznacza to,
że wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym wynosi 60 000 zł (100 000 zł × 0,60 = 60 000 zł).
Uwaga: analogicznie należy ustalać wartość udziału w pozostałych wierszach tego sprawozdania, a dla spółek tzw. giełdowych przyjąć udziały
podawane przez biura maklerskie.
W wierszu 6 należy wykazać wartość kapitału rozproszonego, wykazując stan na początek roku w kolumnie 1 i stan na koniec roku w kolumnie
2. Kapitał rozproszony to kwota zaangażowanego kapitału, którego nie można przyporządkować konkretnym udziałowcom.
3. Informacje o udziałowcach zagranicznych
Należy podać szczegółowe informacje o zagranicznych udziałowcach.
W kolumnie 3 należy podać jedną z 4 możliwych kategorii udziałowców zgodnie z uwagą zamieszczoną w odnośniku a).
Osobę fizyczną zaliczamy do kategorii osób zagranicznych, gdy:
1) nie posiada obywatelstwa polskiego i ma miejsce zamieszkania za granicą;
2) nie posiada obywatelstwa polskiego i ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.
Osobę fizyczną zaliczamy do kategorii osób krajowych, gdy:
1) posiada obywatelstwo polskie i ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada obywatelstwo polskie i ma miejsce zamieszkania za granicą.
Osobę fizyczną posiadającą podwójne obywatelstwo, w tym polskie, uznajemy za osobę krajową.
Kategoria 4: za osobę prawną z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zależną od podmiotów zagranicznych uważa się podmiot
kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez jednostkę dominującą/głowę grupy/jednostkę macierzystą.
W wierszach 1 do 5 w kolumnie 6 należy podać procentowy udział inwestora zagranicznego w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
wspólników lub akcjonariuszy spółki, a w kolumnach 9 i 10 – symbol kraju końcowego właściciela kapitału (spółka dominująca/głowa grupy/
jednostka macierzysta w grupie jednostek powiązanych) i jego udział w kapitale bezpośredniego udziałowca jednostki sprawozdawczej.
Końcowy właściciel kapitału – podmiot, który kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż połowę głosów na walnym zgromadzeniu
wspólników lub więcej niż połowę udziałów i który nie jest kontrolowany przez żadną inną jednostkę.
Stan kapitału poszczególnych udziałowców zagranicznych na początek (kolumna 7) i koniec roku (kolumna 8) powinien spełniać warunki:
– suma wartości w wierszach od 1 do n w kolumnie 7 powinna być równa wartości w punkcie 2 wiersz 5 kolumna 1,
– suma wartości w wierszach od 1 do n w kolumnie 8 powinna być równa wartości w punkcie 2 wiersz 5 kolumna 2.
Jeżeli podmiot wykazał w kolumnie 8 wartość kapitału na koniec roku, to w kolumnach 6, 9 i 10 podaje stan na dzień 31.12.2018 r.
4. Wartość deklarowanych zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych
Wypełniają podmioty powstałe w 2018 r.
Należy wykazać deklarowane (niezależnie od terminów wpłaty) wkłady udziałowca zagranicznego w gotówce lub w postaci niepieniężnej do
podmiotu (w wierszu 1 należy wykazać wartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych zadeklarowanych w dniu rejestracji, a w wierszu 2 tylko
aporty rzeczowe).
5. Wartość wniesionych w 2018 r. zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych
Wypełniają podmioty, niezależnie od daty ich powstania.
Należy podać wniesione w ciągu 2018 r. zagraniczne wkłady pieniężne lub rzeczowe, które były deklarowane (w akcie notarialnym) w dniu
rejestracji podmiotu.
6. Zobowiązania
Należy wykazać wzrost i spadek zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek zagranicznych (wraz z ewentualnymi odsetkami i różnicami
kursowymi).
Uwaga: Nie uważa się za pożyczkę lub kredyt zagraniczny pożyczki lub kredytu udzielonych przez bank zagraniczny, którego siedziba znajduje
się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Stan zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek zagranicznych na 1.01.2018 r. plus wzrost zobowiązań z tytułu nowego kredytu/pożyczki
pomniejszony o spadek zobowiązań z tytułu spłaty kredytu/pożyczki równa się stanowi zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek zagranicznych
na 31.12.2018 r. (np. stan na BO = 100 000 zł, zwiększenie kredytu wynosi 50 0000 zł, a spłata wynosi 40 000 zł, to stan na koniec roku wynosi
110 000 zł (100 000 + 50 000 – 40 000 = 110 000)).

