
 

3. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Klasa  2LO 

   

Materiał do tematu: Planowanie finansowe 

 Na wynik finansowy przedsiębiorstwa wpływają:  

                                                      a) wszystkie przychody uzyskane ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, uzyskane 

                                                            z pozostałej działalności operacyjnej oraz uzyskane dzięki tym operacjom finansowym, 

                                                       b) koszty uzyskania przychodów, 

                                                       c) zyski i straty nadzwyczajne. 

 

                                 Przychodami określa się wszystkie korzyści ekonomiczne, jakie przedsiębiorstwo osiągnęło w danym 

                                    okresie sprawozdawczym.  

                                    Każda z tych korzyści ma określoną wartość, dającą efekt w postaci zwiększenia się aktywów 

                                    będących w dyspozycji przedsiębiorstwa lub też zmniejszenia się wartości zobowiązań, którymi 

                                   przedsiębiorstwo jest obciążone. 

 O przychodach można mówić, gdy wymienione korzyści dają w efekcie wzrost lub zmniejszenie  

niedoboru kapitału własnego przedsiębiorstwa, ale owa zmiana  pozycji kapitału własnego nie może 

 mieć miejsca poprzez wniesienie środków przez udziałowców. 

 

 Kosztami nazywamy wszystkie obniżenia korzyści ekonomicznych, jakie dana jednostka gospodarcza 

 ponosi w danym okresie sprawozdawczym. Każde z tych obniżeń ma określoną wartość, dające efekt 

 w postaci zmniejszenia się wartości aktywów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa lub też zwiększenia się 

 wartości zobowiązań i rezerw, którymi przedsiębiorstwo jest obciążone. 

 O kosztach można mówić, gdy wyżej wymienione obciążenia dają w efekcie spadek lub zwiększenie niedoboru 

 kapitału własnego przedsiębiorstwa, ale owa zmiana pozycji kapitału nie może mieć miejsca poprzez 

 wycofanie środków przez udziałowców. 

 

 Rachunek zysków i strat opiera się na:  

- zasadzie memoriału - czyli przychody ze sprzedaży są księgowane z chwilą 

 wystawienia faktury niezależnie od tego, czy były z tym związane świadczenia pieniężne. Do przychodów danego 

 okresu wlicza się łączną wartość sprzedaży osiągniętą w czasie sprawozdawczym bez względu na okres, w którym 

 wyprodukowano sprzedane produkty lub towary. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwa w Polsce mogą zestawiać rachunek zysków i strat 

 w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym. Różnica między nimi polega na sposobie ujmowania kosztów 

 działalności podstawowej. Wyodrębnienie zysków i strat nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat pozwala  

uświadomić sobie, jaki wpływ mają one na wynik finansowy przedsiębiorstwa 

- do zysków nadzwyczajnych zaliczamy zyski wynikające ze zdarzeń losowych, a w szczególności przyznane 

 lub otrzymane od zakładów ubezpieczeniowych odszkodowania za straty w składnikach majątkowych spowodowane 

 tymi zdarzeniami oraz równowartość nadających się do dalszego wykorzystania składników majątkowych objętych 

 zdarzeniami losowymi, 

 - do strat nadzwyczajnych zaliczamy wszystkie straty związane ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności wartość 

 szkód nie objętych ubezpieczeniem oraz koszty usuwania skutków tych zdarzeń w części nie objętej ubezpieczeniem. 



 

Rachunek zysków i strat jest wykorzystywany łączne z bilansem do konstrukcji różnorodnych wskaźników, 

 stanowiących podstawę oceny sytuacji finansowej firmy oraz pomiaru efektywności gospodarowania. 

 

 Przykład:  uproszczony budżet  firmy: 

Budżet otwarcia                                                                   Suma  (PLN) 

1 Wynajem lokalu                                                                       2 000,00 

2 Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką         4 500,00 

3 Zakup telefonu i faksu                                                                600,00 

4 Ulotki, wizytówki, szyld                                                            1 000,00 

5 Zakup mebli do sklepu                                                          10 000,00 

6 Koszty rejestracji firmy                                                               250,00 

7 Telefon                                                                                       250,00 

8 Zakup wazonów i innych form prezentacyjnych                         300,00 

9 Promocja i reklama                                                                  4 000,00 

Razem                                                                          22 900,00 

 

Przykład budżetu na 12 miesięcy: 

Przychód PLN 

Przychód netto ze sprzedaży                                                      219 780,00 

Kwiaty cięte 360 dni x 20 wiązanek x 25 zł                                 180 000,00 

Kwiaty doniczkowe średnio 2 400 zł miesięcznie x 12                  28 800,00 

Nawozy średnio 120 zł miesięcznie x 12                                        1 440,00 

Ziemia średnio 120 zł miesięcznie x12                                           1 440,00 

Doniczki ceramiczne średnio 375 zł miesięcznie x 12                    4 500,00 

Doniczki plastikowe średnio 300 zł miesięcznie x 12                      3 600,00 

 Koszty zmienne 

Zakup kwiatów ciętych                                                                   59 400,00 

Zakup kwiatów doniczkowych                                                          9 600,00 

Zakup dodatków                                                                             31 200,00 

Zakup doniczek                                                                                6 000,00 

Zakup ziemi doniczkowej                                                                 1 200,00 

Zakup nawozów do kwiatków                                                           1 200,00 



Razem koszty zmienne                                                                 108 600,00 

 

Przychód brutto (Przychody – koszty zmienne) 111 180,00 

Koszty stałe 

Wynajem lokalu                                                                               24 000,00 

Energia, woda, ogrzewanie                                                               4 800,00 

Telefon                                                                                               1 200,00 

Łącze internetowe                                                                                 720,00 

Ubezpieczenia                                                                                    4 200,00 

Koszty księgowe                                                                                 1 200,00 

Koszty reklamy                                                                                    5 000,00 

Razem koszty stałe                                                                           41 120,00 

 

Zysk brutto( przychód brutto - koszty stałe)          111 180,00 - 41 120,00 = 70 060,00rutto (przychód brutto – koszty stałe) 7rutto (przychód brutto – koszty 

stałe) 70 060,00 

brutto – koszty stałe) 70 060,004 

 

 


