
Załącznik Nr 7 
 

Zmiany w nin. zał. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1954) — zaznaczone na czerwono — weszły w życie dnia 01.01.2016 r. 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO 
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

 

Nazwa i adres 
jednostki sprawozdawczej 

 
 

.......................................... 
Numer identyfikacyjny REGON 

Rachunek zysków i strat 
jednostki 

(wariant porównawczy) 
 
 

sporządzony na dzień ......... 20 ... r. 

Adresat 

 

 
.............................................. 
Wysłać bez pisma przewodniego 

  
Stan na 

koniec roku 
poprzedniego 

Stan na 
koniec roku 
bieżącego 

A.  Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej     

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów     

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie 
– wartość ujemna)      

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki     

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     

V.  Dotacje na finansowanie działalności podstawowej     

VI.  Przychody z tytułu dochodów budżetowych     

B.  Koszty działalności operacyjnej     

I.  Amortyzacja     

II.  Zużycie materiałów i energii     

III.  Usługi obce     

IV.  Podatki i opłaty     

V.  Wynagrodzenia     

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników     

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe     

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     

IX.  Inne świadczenia finansowane z budżetu     

X.  Pozostałe obciążenia     

C.  Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)      

D.  Pozostałe przychody operacyjne     

I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II.  Dotacje     

III.  Inne przychody operacyjne     



E.  Pozostałe koszty operacyjne     

I.  Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 
gromadzonych na wydzielonym rachunku  

    

II.  Pozostałe koszty operacyjne     

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)      

G.  Przychody finansowe     

I.  Dywidendy i udziały w zyskach     

II.  Odsetki     

III.  Inne     

      

H.  Koszty finansowe     

      

      

I.  Odsetki     

II.  Inne     

I.  (uchylona)      

J.  (uchylona)      

I.–II.  (uchylone)     

K.  Zysk (strata) brutto (F+G–H)      

L.  Podatek dochodowy     

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
oraz nadwyżki środków obrotowych     

N.  Zysk (strata) netto (K–L–M)      

 

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: 
 
1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości  

lub które wystąpiły incydentalnie 

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

2. .............................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 ....................................... ....................................... ....................................... 
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
 


