
OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKU I STRAT DLA WNIOSKODAWCÓW PROWADZĄCYCH 
UPROSZCZONĄ KSIĘGOWOŚĆ 

 

W PRZYPADKU  KIEDY NIE WYSTĘPUJE DANY RODZAJ KOSZTÓW NALEśY WPISAĆ ZERO A JEśELI NIE JEST MOśLIWE OKREŚLENIE WYSOKOŚCI KOSZTU  Z UWAGI 
NA BRAK EWIDENCJI NALEśY PODAĆ PRZYBLIśONĄ WARTOŚĆ. 

  
1. Wartość sprzedanych produktów, towarów i usług 
(bez VAT) 

Proszę podać przychody ze sprzedaŜy towarów, materiałów i usług. 
Proszę nie uwzględniać podatku VAT.W przypadku kiedy wnioskodawca 
nie ma statusu podatnika VAT podaje kwoty brutto. (JeŜeli prowadzona 
jest PKPiR kolumna 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług").  
 

2. Pozostałe przychody Proszę podać przychody które nie ujęte zostały w pozycji wyŜej. W 
pozycji tej naleŜy podać zyski nadzwyczajne jeŜeli takie wystąpiły. 
Kolumna 8 PKPiR „Pozostałe przychody” 

3. Razem przychody (1+2) Proszę podać łączną kwotę przychodów. (Proszę nie uwzględniać 
podatku VAT w przypadku wnioskodawców mających status podatnika 
VAT). 

4. Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen 
zakupu wraz z kosztami ubocznymi 

Proszę podać łączną wartość zakupionych towarów i materiałów wg cen 
zakupu łącznie z kosztami ubocznymi. Kolumna 10 i 11 PKPiR 

5. Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem Proszę podać zwłaszcza  koszty poniesione na reklamę zarówno 
publiczną jak i niepubliczną. Nie jest konieczne ujmowanie w tej pozycji 
kosztów reprezentacji. 

6. Wynagrodzenie z narzutami Proszę podać wynagrodzenia pracowników łącznie z narzutami. 
Kolumna 12 i 13 PKPiR. 
 

7. Amortyzacja (Niniejsza pozycja nie dotyczy ryczałtu ewidencjonowanego i karty 
podatkowej )  
Proszę podać kwotę dokonanych w danym okresie odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych wykorzystywanych do prowadzenia przez Państwa 
działalności gospodarczej (kwotę tę naleŜy wyodrębnić z poz. 13 PKPiR 
"Pozostałe wydatki"). 
 

8. Koszty operacji finansowych (odsetki i prowizje) Proszę podać wszystkie koszty operacji finansowych (kwotę tę naleŜy 
wyodrębnić z poz. 13 PKPiR "Pozostałe wydatki"). 

- w tym odsetki Proszę podać kwotę zapłaconych w danym okresie wszelkich odsetek w 
tym od kredytów i poŜyczek bankowych zaciągniętych w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą (JeŜeli prowadzona jest PKPiR 
kwotę tę naleŜy wyodrębnić z poz. 13 "Pozostałe wydatki"). 
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9. Pozostałe koszty Proszę podać inne koszt które nie były wymienione wyŜej a wystąpiły.  
W pozycji tej naleŜy takŜe ująć straty nadzwyczajne – jeŜeli takie 
wystąpiły. 

10. Razem koszty (4+5+6+7+8+9)  
11. Zapas początkowy  NaleŜy podać stan zapasów na początek okresu sprawozdawczego. 
12. zapas końcowy NaleŜy podać stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego. 
13. Koszty uzyskania przychodu (10+11-12) NaleŜy nie ujmować kosztów reprezentacji jeśli zostały ujęte w pozycji 5. 
14. Zysk brutto (3-13) Proszę podać kwotę osiągniętego w danym okresie zysku brutto. który 

ustalany jest w następujący sposób: przychody minus koszty plus 
wartość zapasów na początek okresu minus wartość zapasów na 
koniec. Stratę naleŜy wpisać z ujemnym znakiem (JeŜeli prowadzona 
jest PKPiR pozycja "Dochód" w podsumowaniu PKPiR). 

15. Podatek Proszę podać wysokość zapłaconego  lub w inny sposób 
uregulowanego podatku dochodowego. 

16. Zysk netto (14-15) Proszę pomniejszyć zysk brutto o: zapłacony za dany okres podatek 
dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli 
(jeŜeli nie zostały one uprzednio zaliczone do kosztów). Stratę naleŜy 
wpisać z ujemnym znakiem. 

17. Koszty utrzymania właściciela  Proszę podać składki ZUS właściciela oraz jaka część zysku 
przeznaczana jest na inne potrzeby nie związane z prowadzoną  
działalnością. 

18. Zysk zatrzymany (16-17) Proszę podać jaka część zysku przeznaczana jest na działalność firmy. 
19. Umorzenie środków trwałych1  Proszę podać kwotę dokonanych w całym  okresie (od daty zakupu 

środka trwałego)  łącznie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do 
prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej (kwotę tę naleŜy 
wyodrębnić z poz. 13 PKPiR "Pozostałe wydatki"). 

 

                                                 
1 Obowiązkowe uzupełnienie stanu w kolumnie „Okres bieŜący”. 


