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RRW-20

Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych
zakładu przetwórstwa rybnego
w roku 2019

A. Pełna nazwa, siedziba i adres zakladu przetwórstwa rybnego

B. REGON

C. PKD

D. Rok powstania

1a. Zaopatrzenie surowcowe dla przetwórstwa własnego
Z kraju*
Sposób
Sposób
wartość
Lp.
Gatunek
1
2
tony
utrwalenia
obróbki
(tys. zł)
1a.1.
1a.2.
1a.3.
1a.4.
1a.5.
1a.6.
1a.7.
1a.8.
1a.9. Ogółem
1
2

Wysłać w terminie do dnia:

31 marca 2020 r.

E. Forma prawna (zaznaczyć [X] właściwą)
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

spółka akcyjna
spółka cywilna
spółka jawna
spółka komandytowa
spółka z ogr. odpowiedzialnością
działalność gospodarcza
inna……………………………………….

Z importu*
wartość
tony
(tys. zł)

Główny kraj pochodzenia
wartość
nazwa kraju
(tys. zł)

świeże, mrożone, wędzone, marynowane, solone, konserwy, prezerwy, gotowane, inne
całe z głową, patroszone z głową, patroszone bez głowy, tusze, filety, płaty podwójne, rozdrobnione, kostka, paluszki, inne

* w przypadku gdy kraj pochodzenia jest różny od kraju nabycia należy wpisać kraj pochodzenia surowca
1b. Zaopatrzenie w surowiec powierzony w celu wykonania usługi uszlachetniania
Sposób
Sposób
Z kraju*
Z importu*
Lp.
Gatunek
(tony)
(tony)
utrwalenia1 obróbki2
1b.1.
1b.2.
1b.3.
1b.4.
1b.5.
1b.6. Ogółem
1,2

Główny kraj pochodzenia
nazwa kraju
tony

jak w tabeli 1a

* w przypadku gdy kraj pochodzenia jest różny od kraju sprowadzenia należy wpisać kraj pochodzenia surowca

2a. Przychody z własnego przetwórstwa rybnego (bez dochodów z usługu uszlachetniania)
Przychody w tys. zł
Masa
w tym
Sposób
Sposób
brutto masa
w tym ze
Lp.
Gatunek ryby
główny kraj
w
ryby w
Ogółem
utrwalenia1 obróbki2
sprzedaży

1,2

na eksport

przeznaczenia

wartość
(tys. zł)

Ogółem

Przychody ze
sprzedaży
towarów

2a.1.
2a.2.
2a.3.
2a.4.
2a.5.
2a.6.
2a.7.
2a.8.
2a.9.
2a.10.
2a.11.
2a.12.
2a.13.
2a.14.
2a.15.
2a.16.

Przychody ze sprzedaży
produktów

tonach tonach

Ogółem

jak w tabeli 1a
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2b. Przychody uzyskane z wykonania usługi uszlachetniania
Gatunek ryby
Lp.
Sposób utrwalenia1 Sposób obróbki2
2b.1.
2b.2.
2b.3.
2b.4.
2b.5.
2b.6. Ogółem

1,2

Masa w tonach

Wartość usługi w tys. zł

jak w tabeli 1a

3. Rachunek zysków i strat
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w
tys. zł

Wyszczególnienie

Lp.

3.1.

B. Koszty działalności operacyjnej

3.28.

A. Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi

3.2.

I. Amortyzacja

3.29.

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

II. Zużycie materiałów i energii, w tym:
Energia
Surowce do produkcji
Opakowania
Pozostałe materiały
III. Usługi obce

3.30.

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

3.31.

3.9.

IV. Podatki i opłaty

3.32.

III. Przychody ze sprzedaży towarów i
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne
potrzeby

3.10.

V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.

3.33. D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
3.34.
aktywów trwałych
3.35.

II. Dotacje

3.18.

III. Inne koszty operacyjne

3.36.

III. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

3.19.

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

3.37.

IV. Inne przychody operacyjne

3.20.

H. Koszty finansowe

3.38.

G. Przychody finansowe

3.21.

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J. Obowiązkowe obciążenia wyniku
finansowego

Lp.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

Wyszczególnienie
Pasywa razem
Kapitał własny, w tym:
Kapitał krajowy, w tym:
prywatny właściciel
sektor publiczny
Kapitał zagraniczny
Kapitał inny
Zobowiązania i rezerwy, w tym:
kredyty i pożyczki

3.22.
3.23.

I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub
osób fizycznych

3.24.

II. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)

3.25.

K. Zysk (strata) netto (I-J)

4. Dane bilansowe (wg stanu na 31 grudnia)
Wyszczególnienie
Lp.
Aktywa razem
4.1.
Aktywa trwałe, w tym:
4.2.
grunty własne
4.3.
budynki i budowle
4.4.
maszyny i urządzenia techniczne
4.5.
środki transportu
4.6.
pozostałe urządzenia techniczne
4.7.
pozostałe
4.8.
Aktywa obrotowe
4.9.

Kwota w
tys. zł

tys. zł

tys. zł
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5. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe
Lp.

Wyszczególnienie

Ogółem
w tys. zł

środki
własne

Źródła finansowania
kredyty i
środki z
pożyczki
zagranicy i inne źródła
krajowe
fundusze UE

5.1. Ogółem nakłady inwestycyjne
w tym inwestycje rozpoczęte
5.2.
6. Ocena wykorzystania potencjału produkcyjnego w roku (szacunkowo)
Wyszczególnienie
%
Lp.
6.1. Wykorzystanie maksymalnej zdolności produkcyjnej
6.2. Udział ryb w masie przetwarzanych surowców
7. Liczba zatrudnionych i przepracowany czas w roku
Lp.

Pełny etat

Wyszczególnienie

M

K

w tym sezonowi

M

Niepełny etat

K

M

K

w tym sezonowi

M

K

7.1. Ogółem zatrudnienie
7.2. Czas przepracowany (tys. godz.)
7.3. Pracownicy nieodpłatnie świadczący pracę*
M - mężczyźni, K - kobiety
* osoby, które wykonują pracę w zakładzie przetwórstwa rybnego, ale nie pobierają za tę pracę wynagrodzenia (np. członkowie rodzin)

8. Liczba zatrudnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych (wg stanu na 31 grudnia)
Lp.
Z ukończoną liczbą lat:
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
8.1. Mężczyźni
8.2. Kobiety

55-59 60-64

65+

9. Liczba zatrudnionych wg narodowości
Wyszczególnienie
Liczba osób
Lp.
9.1. Polskie
9.2. Pozostałe z UE
9.3. Pozostałe z EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein)
9.4. Inne

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb
wypełnianego formularza

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

2

Telefon kontaktowy: …………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

/imię, nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie/

/miejscowość, data/

/pieczątka imienna i podpis osoby działającej w
imieniu sprawozdawcy/*

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.
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Objaśnienia do sprawozdania RRW-20
Dane wykazywane w formularzu wyników ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego powinny być zgodne z ewidencją
prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza
się wykazywanie danych szacunkowych.
W główce formularza należy podać nazwę, siedzibę, adres, nr REGON, formę prawną jednostki prowadzącej działalność
gospodarczą w zakresie przetwórstwa rybnego (np. spółka akcyjna, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka
jawna, spółka cywilna, itd.) oraz rok jej powstania. W PKD należy podać główny kod przedmiotu działalności gospodarczej
(10.20 - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków)
W punkcie 1a należy wykazać wielkość, wartość i kierunki zaopatrzenia surowcowego dla przetwórstwa własnego
(surowiec zakupiony) według gatunków i głównego kraju pochodzenia.
W punkcie 1b (jeśli dotyczy) należy wykazać wielkość kierunki zaopatrzenia w surowce i materiały powierzone przez
kontrahenta zewnętrznego (jeśli przerobiony i uszlachetniony surowiec pozostaje własnością zlecającego).
W punkcie 2a należy wykazać masę sprzedanych produktów i towarów oraz wielkość uzyskanych przychodów ogółem
oraz według grup towarowych i gatunków ryb z przetwórstwa własnego.
W punkcie 2b (jeśli dotyczy) należy wykazać wielkość uzyskanych przychodów oraz masę sprzedanych produktów według
grup towarowych i gatunków ryb wytworzonych z surowców i materiałów powierzonych przez kontrahenta (wykazanych w
punkcie 1b).
W punkcie 3 należy przedstawić rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów to wartość to wartość towarów handlowych i innych materiałów nie użytych w procesie przetwórstwa
(zakupionych w celu dalszej odsprzedaży) wg cen nabycia lub w cenach zakupu. Wydatki na zakup towarów i usług w
przypadku płatnika VAT należy wykazać bez naliczonego podatku od towarów i usług VAT. Surowce do produkcji obejmują
wszystkie surowce wykorzystane w produkcji (rybne oraz inne). Kwota wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia brutto
łącznie z zaliczkami na podatek dochodowy i obligatoryjnymi składkami płaconymi zarówno przez pracowników i jak
pracodawców.
W punkcie 4 należy wykazać całkowitą wartość aktywów netto w podziale na aktywa trwałe (z wyszczególnieniem
wartości gruntów, budynków i budowli, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, pozostałych urządzeń
technicznych) i środki obrotowe oraz wartość pasywów (kapitałów będących źródłem finansowania aktywów) z podziałem
na: kapitał własny (tj. fundusz podstawowy, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały własne, fundusz zapasowy,
fundusz z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe, niepodzielony wynik finansowego z lat ubiegłych, wynik
finansowego netto roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego), w podziale na kapitał krajowy i
zagraniczny; kapitał obcy (kredyty, zobowiązania).
W punkcie 5 należy wykazać wartość poniesionych nakładów na budowę, ulepszenie istniejących i zakup środków
trwałych wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu (np. ubezpieczenie w drodze, cła, koszty montażu itp.) wraz ze
wskazaniem źródeł ich finansowania.
W punkcie 6 należy ocenić stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego ogółem z wyszczególnieniem potencjału
zaangażowanego w działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa ryb.
W punkcie 7 należy wykazać przeciętną liczbę zatrudnionych oraz przepracowany czas pracy zatrudnionych w godzinach
normalnych i nadliczbowych w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie należy obliczać jako sumę
przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach podzieloną przez 12. Do pracujących zalicza się osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy, łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo, pracodawców i pracujących na własny
rachunek. Za pracowników sezonowych należy uważać tych pracowników, z którymi zawarto umowę o prace na czas z
góry określony, przyjętych do sezonowych prac. W pozycji "Pracownicy nieodpłatnie świadczący pracę" należy wykazać
osoby pracujące na własny rachunek, uczniów niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bezpłatnie pomagających
członków rodzin właścicieli i współwłaścicieli.
W punkcie 8 należy wykazać liczbę zatrudnionych w podziale na grupy wiekowe (w osobach)
W punkcie 9 należy podać liczbę osób zatrudnionych w zakładzie przetórstwa rybnego (łącznie z właścicielami) w podziale
na narodowość.
W punkcie 10 należy wykazać osoby pracujące na własny rachunek, uczniów niezatrudnionych na podstawie umowy o
pracę, bezpłatnie pomagających członków rodzin właścicieli i współwłaścicieli.
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