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Rachunek zysków i strat

(BIZNESPLAN 3.65)

Jerzy T. Skrzypek Kraków 2023

Zawartość prezentacji
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01
Wariant 
porównawczy02

Wariant 
porównawczy03

Koszty stałe i 
zmienne04
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Wprowadzenie

01

Typy rachunku zysków i strat

Wariant porównawczy

• Rodzajowy układ 
kosztów

Wariant kalkulacyjny

• Kalkulacyjny układ 
kosztów

Rachunkowość 
zarządcza

• Koszty stałe               
i zmienne
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Zastosowania rachunku zysków i strat

Ustalenie poziomu zysku

Analiza rentowności

Zysk netto –> Bilans  –> RPP

Wariant 
porównawczy

02
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Rachunek zysków i strat  (wariant 
porównawczy)
Wariant porównawczy syntetyczny (narastająco)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

B. Koszty działalności operacyjnej

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

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

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

Przychody i zyski
Definicja

Uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia 

wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które 

doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru 

w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
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A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi

Koszty i straty

Definicja
Uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 

zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań 

i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub 

zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków 

przez udziałowców lub właścicieli.
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Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja środków trwałych

Definicja
Amortyzacja = 

początkowa wartość środka trwałego 

* stopa amortyzacji
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Zużycie materiałów i energii

Definicja
koszty zużytych materiałów podstawowych (koszty materiałów 

bezpośrednich),

koszt zużytej energii elektrycznej, opałowej, wody, gazu, paliwa 

samochodowego,

wartość środków obrotowych zaliczanych bezpośrednio w koszty 

(np. materiały biurowe, opakowania itp.).

Usługi obce

Definicja
Koszty nabycia usług, świadczonych na rzecz jednostki wskutek 

realizacji projektu przez inne podmioty.

Ich poziom należy określić w oparciu o planowane 

zapotrzebowanie na danego rodzaju usługi.
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Podatki i opłaty

Definicja
podatek od nieruchomości, środków transportu oraz opłata za 

wieczyste użytkowanie gruntów,

opłaty skarbowe i notarialne,

opłaty środowiskowe.

Wynagrodzenia

Definicja
Koszty wynagrodzeń, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

(wynagrodzenia brutto) 

Ich poziom powinien wynikać z planu zatrudnienia
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Ubezpieczenia i świadczenia społeczne

Definicja
Składki ZUS, składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, 

wypadkowe, FP, FGŚP i inne) w wysokości, która wynika z 

obowiązujących przepisów prawa i danych finansowo-księgowych 

podmiotu.

Podstawę wymiaru składek ubezpieczenia odprowadzanych do ZUS 

stanowi wynagrodzenie brutto.

Pozostałe koszty rodzajowe

Definicja Składki ubezpieczeń majątkowych i osobowych,

Koszty podróży służbowych,

Koszty reprezentacji i reklamy itp.
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Zysk (strata) ze sprzedaży

• Przychody netto ze sprzedaży

-
• Koszty działalności operacyjnej

=
• Zysk (strata) ze sprzedaży

EBITDA – ważna interpretacja

Zysk/starta ze sprzedaży Amortyzacja
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Definicja rozumie się przez to przychody związane pośrednio z działalnością 
operacyjną jednostki.

rozumie się przez to koszty związane pośrednio z działalnością 
operacyjną jednostki

D. Pozostałe przychody operacyjne
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E. Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

• Zysk (strata) ze sprzedaży

+ • Pozostałe przychody operacyjne

- • Pozostałe koszty operacyjne

= • Zysk (strata) z działalności operacyjnej
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G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe
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26



29.04.2023

14

I. Zysk (strata) netto z działalności 
gospodarczej

• Zysk (strata) z działalności operacyjnej

+ • Przychody finansowe

- • Koszty finansowe

= • Zysk (strata) z działalności gospodarczej

Zyski i straty nadzwyczajne

Definicja
to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, poza    działalnością operacyjną jednostki i nie 

związane z ogólnym ryzykiem  jej prowadzenia.

Należy zwrócić uwagę na sformułowanie: trudne do 

przewidzenia skutki.
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J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zysk (strata) brutto

• Zysk (strata) z działalności gospodarczej

+ • Zyski nadzwyczajne

- • Straty nadzwyczajne

= • Zysk (strata) brutto
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N. Zysk (strata) netto

• Zysk (strata) brutto

- • Podatek dochodowy

- • Pozostałe obciążenia

= • Zysk (strata) netto

Wariant 
kalkulacyjny

03
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Rachunek zysków i strat – wariant 
kalkulacyjny
Wariant kalkulacyjny syntetyczny (narastająco)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

J. Przychody finansowe

K. Koszty finansowe

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)

O. Podatek dochodowy

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty)

R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

Wariant porównawczy a kalkulacyjny

Wariant porównawczy syntetyczny (narastająco)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

B. Koszty działalności operacyjnej

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

Wariant kalkulacyjny syntetyczny (narastająco)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
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Koszty stałe i 
zmienne

04

Koszty zmienne

● Ich poziom zależy od skali sprzedaży 
(jednostkowy koszt zmienny * wielkość 
sprzedaży)

● Materiały i surowce bezpośrednie
● Energia bezpośrednia
● Płace bezpośrednie
● Remonty bezpośrednie
● Pozostałe koszty zmienne
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Jednostkowy koszt zmienny

Jednostkowy koszt zmienny
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Rachunek zysków - marża brutto

Przychody ze sprzedaży

- Koszty zmienne

= Marża brutto
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Koszt stały

Zysk

Marża brutto

Koszty stałe

● Nie są zależne od skali działania 
przedsiębiorstwa

● Amortyzacja
● Koszty finansowe
● Koszty zarządu
● Koszty utrzymania firmy
● Reklama
● Pozostałe koszty stałe
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Rachunek zysków i strat – zysk brutto

Marża brutto

- Koszty stałe

= Zysk brutto

Rachunek zysków i strat (koszty stałe i zmienne)
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Zysk netto w różnych dokumentach

Zysk netto

• Rachunek 
zysków i 
strat

Zysk netto

• Bilans 
(kapitał 
własny)

Zysk netto

• Rachunek 
przepływów 
pieniężnych 
(metoda 
pośrednia)

CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Koniec prezentacji

https://jerzyskrzypek.pl
admin@jerzyskrzypek.pl
skrzypej@gmail.com
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