
Finanse przedsiębiorstw
1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych pre-

zentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Dane prezentowane w dziale dotyczą przedsiębiorstw niefi-
nansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachun-
kowe, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej. 

Dane nie obejmują podmiotów prowadzących działalność ban-
kową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwesty-
cyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych, 
szkół wyższych, a także samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, instytucji kultury posiadających osobowość 
prawną, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie oraz związ-
ków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

2. Przychody ogółem (kwoty otrzymane i należne) obejmu-
ją: przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), 
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, pozostałe 
przychody operacyjne (od 2016 r. łącznie z przychodami związa-
nymi ze zdarzeniami losowymi) oraz przychody finansowe.

3. Koszty ogółem obejmują: koszt własny sprzedanych pro-
duktów (wyrobów i usług), wartość sprzedanych towarów i mate-
riałów, pozostałe koszty operacyjne (od 2016 r. łącznie ze strata-
mi związanymi ze zdarzeniami losowymi) oraz koszty finansowe.

4. Przychody i koszty uzyskania przychodów ze sprzeda-
ży produktów, towarów i materiałów wpływające na wynik finan-
sowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach 
sprzedaży, z uwzględnieniem opustów, rabatów i bonifikat, bez 
podatku od towarów i usług (VAT).

5. Wynik finansowy brutto (zysk lub strata) oblicza się jako 
różnicę przychodów ogółem i kosztów ogółem – w przypadku 
nadwyżki kosztów ogółem nad przychodami ogółem wynik finan-
sowy zapisuje się ze znakiem (–), do 2015 r. był korygowany 
o wynik zdarzeń nadzwyczajnych.

6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto 
obejmują podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz 
inne płatności wynikające z odrębnych przepisów. Podatek docho-
dowy jest to podatek od osiągniętego zysku, który podmiot gospo-
darczy jest zobowiązany uiścić po uwzględnieniu przyznanych ulg. 

7. Wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po po-
mniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.

8. Wskaźnik rentowności obrotu obliczono następująco:
 – brutto jako relację wyniku finansowego brutto do przycho-

dów ogółem,
 – netto jako relację wyniku finansowego netto do przycho-

dów ogółem.
9. Aktywa obrotowe obejmują zapasy oraz krótkoterminowe: 

należności, inwestycje (środki pieniężne i papiery wartościowe), 
rozliczenia międzyokresowe. 

Należności z tytułu dostaw i usług są zaliczane do należności 
krótkoterminowych (bez względu na okres wymagalności zapłaty).
10. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachun-

kowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych 
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworze-
niu jednostki. Obejmują one: kapitał (fundusz) podstawowy, kapitał 
(fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, po-
zostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, niepodzielony (nierozliczo-
ny) wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik finansowy netto roku 
obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. 

Do 2015 r. obejmowały również należne wpłaty na kapitał pod-
stawowy oraz udziały (akcje) własne.
11. Zobowiązania przedsiębiorstw (kapitały obce) obejmują 

wszystkie zobowiązania z wszelkich tytułów, w tym również z ty-
tułu kredytów i pożyczek. Ogół zobowiązań przedsiębiorstw dzie-
li się na zobowiązania: długoterminowe – gdy termin ich płatności 
na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok i krótkoterminowe – gdy 
termin ich płatności na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są zaliczane do zobowiązań 
krótkoterminowych (bez względu na okres wymagalności zapłaty).
12. Dane dotyczące finansów przedsiębiorstw podano na podstawie 

rocznej sprawozdawczości finansowej (przed weryfikacją bilansu).

Finances of enterprises
1. Financial results of non-financial enterprises are adjusted to 

the Act of 29 September 1994 on Accounting (Journal of Laws 2021 
item 217).

Data presented in the chapter concern non-financial enterpri-
ses (legal entities) with 10 and more persons employed keeping 
accounting ledgers.

Data do not include banks, brokerage houses, insurance com-
panies, investment and pension societies, national investment 
funds, higher education institutions, independent public health 
care facilities, cultural institutions with legal personality, private 
farms in the agriculture as well as trade unions, religious and 
political organizations.

2. Total revenues (sums received and due) include: net re-
venues from sale of products (goods and services), net revenu-
es from sale of goods and materials, other operating revenues 
(since 2016 including revenues from extraordinary events) and 
financial revenues.

3. Total costs include: cost of products sold (goods and servi-
ces), value of goods and materials sold, other operating costs 
(since 2016 including losses from extraordinary events) and fi-
nancial costs.

4. Revenues and costs of revenues from the sale of pro-
ducts, goods and materials which have an influence on the finan-
cial result are expressed in actual sales prices including discounts, 
rebates and reductions, excluding the value added tax (VAT).

5. The gross financial result (profit or loss) is calculated as 
the difference of total revenues and total costs – in the case of 
surplus of total costs over total revenues, the financial result is 
recorded with the sign (–), until 2015 corrected by result on extra-
ordinary events.

6. Obligatory encumbrances on gross financial result inc-
lude corporate income tax and personal income tax and other 
payments under separate regulations. Income tax is the tax on 
earned profit which an economic entity is obliged to pay after 
considering abatements granted. 

7. The net financial result (profit or loss) is derived after redu-
cing the gross financial result by obligatory encumbrances.

8. Turnover profitability indicator was calculated as follows:
 – gross as the relation of the gross financial result to total 

revenues,
 – net as the relation of the net financial result to total re-

venues.
9. Current assets include stocks and short-term: receivables, 

investments (cash equivalents, short-term securities), prepay-
ments and accruals. 

Receivables from deliveries and services are included in short-
term receivables (irrespective of their due date).
10. Equity (fund) is recorded in accounting ledgers according 

to type and principles defined in legal regulations, statute reso-
lutions or agreements regarding the establishment of the entity. 
They include: share capital (fund), supplementary capital (fund), 
revaluation reserve (fund), other capital reserves (fund), undistri-
buted (unsettled) financial result from previous years, net finan-
cial result for the financial year and write-off of net profit for the 
financial year.

Until 2015 it also included share capital (fund) not paid up and 
entity’s shares (stock).
11. Liabilities of enterprises (outside capital) include all lia-

bilities, including liabilities from credits and loans. They are divi-
ded into: long-term liabilities – when their repayment period on 
the balance day is longer than one year, and short-term liabilities 
– when their repayment period on the balance day is not longer 
than one year.

Liabilities from deliveries and services are included in short-
term liabilities (irrespective of their due date).
12. Data concerning finances of enterprises are presented on 

the basis of annual financial reports (before balance verification).




