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Szczegółowe objaśnienia do sprawozdania PU 

W poniższej tabeli zamieszczono informacje jakie usługi obce, które występują w rachunku zysków  

i strat  powinny być wykazane na sprawozdaniu PU w dziale 1. 

Rachunek zysków i strat RZiS sprawozdanie SP 

Ujmowanie danej pozycji z rachunku zysków i strat w dziale 1 sprawozdania PU zależy od tego, czy 

w tej pozycji zostały zaksięgowane usługi. Jeżeli nie ma zaksięgowanych usług obcych to pozycja ta 

z RZiS nie powinna być ujmowana w dziale 1 (PU).  

W związku z tym wartość w dziale 1 wiersz 00 powinna być: 

- większa lub równa pozycji usługi obce wiersz 13 z RZiS, 

- mniejsza od sumy wymienionych poniżej pozycji. 

 

Pozycja z RZiS Nr wiersza z RZiS Opis usług obcych, które powinny być 

ujęte na sprawozdaniu PU 

Usługi obce  Wiersz 13  Usługi transportowe np. opłaty za przewóz 
ładunków różnymi środkami transportu, opłaty 
za spedycję, załadunek, rozładunek i 
składowanie, opłaty za wynajęcie środka 
transportu, 

 Usługi budowlane, remonty, naprawy i 
konserwacje, 

 Wynajem maszyn i urządzeń, 

 Usługi najmu (dzierżawy) obiektów, 

 Leasing operacyjny (tylko opłaty – bez raty 
leasingowej), 

 Usługi doradcze, informatyczne, analityczne, 
eksperckie, 

 Usługi księgowe, 

 Usługi pocztowe,  

 Usługi bankowe np. opłaty za prowadzenie 
kont. Nie zalicza się tu kosztów odsetek od 
kredytów i pożyczek, które wykazywane są jako 
koszty finansowe, 

  Usługi telekomunikacyjne, 

 Usługi związane z utrzymaniem czystości i 
ochroną, 

 Usługi związane z utrzymaniem terenów 
zielonych, 

 Usługi związane z utrzymaniem samochodów 
służbowych, 

 Usługi drukarskie, introligatorskie, powielania, 
kopiowania, 

 Usługi sanitarne, 

 Usługi tłumaczenia, 

 Laboratoriów, 

 Usługi montażowe, instalacyjne, uruchomienia 
wyposażenia, projektowe, geodezyjne, 
kartograficzne, 

 Usługi konsultacyjne np. koszty konsultantów 
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zewnętrznych, koszty badania sprawozdań 
finansowych, 

 Usługi serwisowe, 

 Inne usługi obce. 

Podatki i opłaty Wiersz 15 Jeżeli w tej pozycji zostały zaksięgowane tylko 

podatki i opłaty (które nie są usługami) nie 

należy ich wykazywać na sprawozdaniu PU. 

Wyjątkiem są opłaty za licencje i prawa 

autorskie, jeżeli zostały tu zaksięgowane. 

Wynagrodzenia Wiersz 18 Na sprawozdaniu PU wykazujemy tylko 

zaksięgowane w tej pozycji wynagrodzenia z 

tytułu umowy o dzieło, umowy-zlecenia lub 

umowy agencyjnej, klasyfikując je na 

odpowiednim wierszu w PU. Nie należy  

wykazywać wynagrodzeń wynikających ze 

stosunku pracy.  

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

Wiersz 20 Z tej pozycji należy ująć przede wszystkim: 

 Koszty badań lekarskich pracowników, 

 Koszty szkoleń pracowników. 
Nie należy wykazywać składek z tytułu 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 
świadczeń na rzecz pracowników z ZFŚS. 

Pozostałe koszty 

rodzajowe 

Wiersz 24 W szczególności ujmujemy: 

 Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych 
– jeżeli są opłacane przez pracodawcę (jeżeli 
opłaca je pracownik to nie wykazujemy), 

 Koszty reklamy, 

 Koszty krajowych i zagranicznych podróży 
służbowych (faktury za hotel i wyżywienie, 
bilety za transport) – należy rozbić na usługi 
transportowe oraz usługi związane z 
zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne. 

Jeżeli usługi obce są zaksięgowane w innych pozycjach RZiS niż wymienione powyżej należy 

wykazać je na sprawozdaniu PU, wpisując wyjaśnienie w polu Wyjaśnienia/Uwagi strona 5. 

 

 

 


