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DOING BUSINESS IN
POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND
The basic Polish Financial Statements always consist of:
-

Introduction to the financial statements
Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities
Profit & Loss Statement
Written notes to the financial statements
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Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities
Profit & Loss Statement
Written notes to the financial statements

Rachunek zysków i strat (wariant
porównawczy)

Profit and Loss Statement

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym

Net incomes from sale of product
and goods, incl.

-

End of the
year
31.12.2007
-

- from related parties

-

-

Przychody netto ze sprzedaży

Income from sale of products

-

-

Zmiana stanu produktów

-

-

Koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby
jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów

Change of product status (increasepositive value, decrease- negative
value)
Costs of goods produced for own
Company's needs
Incomes from sale of goods and
materials

-

-

-

-

Koszty działalności operacyjnej

Costs of ordinary activities

-

Amortyzacja

Depreciation

-

Zużycie materiałów i energii

Usage of materials and energy

-

Usługi obce

Services

-

Podatki i opłaty, w tym:

Taxes and charges, inc.:

-

-excise duty

-

Wynagrodzenia

Remuneration

-

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Social security

-

Pozostałe koszty rodzajowe

Other costs

-

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Value of sold goods and materials

-

Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)

Profit/Loss on Sale (A-B)

-

Pozostałe przychody operacyjne

Other operational income

-

Zysk ze zbycia niefinansowych skł. aktywów
trwałych
Dotacje

Profit from sale of not-finance fixed
assets
Subventions

-

Inne przychody operacyjne

Other income

-

Pozostałe koszty operacyjne

Other operational costs

-

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych

Loss on sale of not-finance fixed
assets

-

od jednostek powiązanych

podatek akcyzowy
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Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

Inne koszty operacyjne

Write-offs updating value of notfinance assets
Other costs

Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+DE)

Profit/Loss on operational activity
(C+D+E)

-

Przychody finansowe

Financial Income

-

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Dividends and profit sharing, incl.:

-

- from related parties

-

Interests, incl.:

-

- from related parties

-

Ze zbycia inwetycji

Profit from sale of investments

-

Aktualizacja wartości inwestycji

Updating of investments value

-

Inne

Other

-

Koszty finansowe

Financial Costs

-

Odsetki, w tym:

Interests, incl.:

-

- from related parties

-

Strata ze zbycia inwestycji

Loss on sale of investments

-

Aktualizacja wartości inwestycji

Updating of investments value

-

Inne

Other

-

Zysk (Strata) na działalności gospodarczej (F+GH)

Gross profit / loss on economical
activities (F+G-H)

-

Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

Result on extraordinary
occurrencies (J.I. - J.II)

-

Zyski nadzwyczajne

Extraordinary incomes

-

Straty nadzwyczajne

Extraordinary losses

-

Zysk (Strata) brutto (I+/-J)

Gross profit / loss (I+J)

-

Podatek dochodowy

Income Tax

-

Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw. straty)

Other obligatory decreases of
profit (increases of loss)

-

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

Net profit / loss (K-L-M)

-

od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych

dla jednostek powiązanych
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BALANCE SHEET - ASSETS

Bilans - Aktywa

Fixed assets

Aktywa trwałe

Intangible assets

Wartości niematerialne i prawne

Costs of Development Activities

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Goodwill

Wartość firmy

Other intangible assets

Inne wartości niematerialne i prawne

Advance Payment on Intangible

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Tangible fixed assets

Rzeczowe aktywa trwałe

Fixed assets

Środki trwałe

land (incl. Perpetual usufruct)
buildings, apartments, objects of land &
water engeenering
technical facilities and machinery

grunty w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
urządzenia techniczne i maszyny

vehicles

środki transportu

other fixed assets

inne środki trwałe

Fixed assets under construction

Środki trwałe w budowie

Advance Payments on Fixed Assets

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Long term Receivables

Należności długoterminowe

From related parties

Od jednostek powiązanych

To related parties

Od pozostałych jednostek

Long term Investments

Inwestycje długoterminowe

Real properties

Nieruchomości

Intangible assets

Wartości niematerialne i prawne

Long term finance assets

Długoterminowe aktywa finansowe

in related parties:

w tym od jednostek powiązanych

- shared and stocks

udziały lub akcje

- other securities

inne papiery wartościowe

- loans granted

udzielone pożyczki

- other long term finance assets

inne długoterminowe aktywa finansowe

in other parties

w pozostałych jednostkach

- shared and stocks

udziały lub akcje

- other securities

inne papiery wartościowe

- loans granted

udzielone pożyczki

- other long term finance assets

inne długoterminowe aktywa finansowe

Other long term investments

Inne inwestycje długoterminowe

Accrued Expenses and Revenues

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Assets from deferred income tax
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Other accrued expenses and revenues

Inne rozliczenia międzyokresowe

Current Assets

Aktywa obrotowe

Inventory

Zapasy

Materials

Materiały

Semi-products and production in process

Półprodukty i produkty w toku

Products

Produkty gotowe

Goods

Towary

Advances for deliveries

Zaliczki na dostawy

Short term receivables

Należności krótkoterminowe

Receivables from related parties

Należności od jednostek powiązanych

trade receivables, with due date:

z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty

- up to 12 months

do 12 m-cy

- over 12 months

powyżej 12 m-cy

other

inne

Receivables from other parties

Należności od pozostałych jednostek

trade receivables, with due date:

z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty

- up to 12 months

do 12 m-cy

- over 12 months

powyżej 12 m-cy

from taxes, subsidias, customs duty, social
security
other

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
inne

sued before court

dochodzone w drodze sądowej

Short term investments

Inwestycje krótkoterminowe

Short term finance assets

Krótkoterminowe aktywa finansowe

in related parties:

w jednostkach powiązanych

- shared and stocks

udziały lub akcje

- other securities

inne papiery wartościowe

- loans granted

udzielone pożyczki

- other short term finance assets

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

in other parties

w pozostałych jednostkach

- shared and stocks

udziały lub akcje

- other securities

inne papiery wartościowe

- loans granted

udzielone pożyczki

- other short term finance assets

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Cash and other monetary assets

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- cash in hand and bank

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- other cash resources

inne środki pieniężne

- other monetary assets

inne aktywa pieniężne

Other short term investments

Inne inwestycje krótkoterminowe
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Short term accrued expenses and revenues
TOTAL ASSETS

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA RAZEM

BALANCE SHEET - EQUITIES&LIABILITIES

Kapitał własny

Owner's capital

Kapitał podstawowy - udziałowy

Share capital

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Called-up Shared Capital not Paid

(wielkość ujemna)

Own shares (negative value)

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

Capital reserve

Kapitał zapasowy

Capital reserve from revaluation

Kapitał z aktualizacji wyceny

Other capital reserves

Pozostałe kapitały rezerwowe

Profit / Loss from previous years

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Net profit / loss

Zysk (strata) netto

Write offs from net profit (negative value)
Liabilities and Provisions

Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego(wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Provisions for liabilities

Rezerwy na zobowiązania

Provision for deffered income tax
Provisions for retirement benefits and
others
- long term

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i
podobne
długoterminowe

- short term

krótkoterminowe

Other provisions

Pozostałe rezerwy

- long term

długoterminowe

- short term

krótkoterminowe

Long term liabilities

Zobowiązania długoterminowe

To related parties

Wobec jednostek powiązanych

To other parties

Wobec pozostałych jednostek

credits and loans

kredyty i pożyczki

assoc. with issuing of securities
other financial liabilities

z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
inne zobowiązania finansowe

other

inne

Short term liabilities

Zobowiązania krótkoterminowe

To related parties

Wobec jednostek powiązanych

trade payables, with due date:

z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności
do 12 m-cy

- up to 12 months
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- over 12 months

powyżej 12 m-cy

others

inne

To other parties

Wobec pozostałych jednostek

credits and loans

kredyty i pożyczki

assoc. with issuing of securities

z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
inne zobowiązania finansowe

other financial liabilities
trade payables, with due date:
- up to 12 months

z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności
do 12 miesięcy

- over 12 months

powyżej 12 miesięcy

advances received on deliveries

zaliczki otrzymane na dostawy

bill of exchange payables

zobowiązania wekslowe

taxation, customs, social sec. payables
remuneration payables

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
z tytułu wynagrodzeń

other

inne

Special funds

Fundusze specjalne

Deffered Charges and Income

Rozliczenia międzyokresowe

Negative goodwill

Ujemna wartość firmy

Other deffered charges and income

Inne rozliczenia międzyokresowe

- long term

Długoterminowe

- short term

Krótkoterminowe

TOTAL EQUITIES AND LIABILITIES

PASYWA RAZEM
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