
W województwie pomorskim 3439 podmiotów gospodarczych, prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracu-
jących przekracza 9 osób, sporządziło bilans i rachunek zysków i strat za 2012 r. w ramach rocznego badania działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw (wobec 3398 w 2011 r.). Jednostki sektora prywatnego stanowiły 94,8% tej zbiorowości (95,1% 
w 2011 r.) Z ogólnej liczby jednostek 67,8% przypadało na jednostki o liczbie pracujących do 49 osób, 26,9% na jednostki 
o liczbie pracujących od 50 do 249 osób i 5,3% na jednostki o liczbie pracujących powyżej 249 osób (w 2011 r. wartości te 
wyniosły odpowiednio 67,7%, 27,2% i 5,1%).

Badane przedsiębiorstwa uzyskały w 2012 r. korzystniejsze niż przed rokiem wyniki fi nansowe. 
Wyższy wzrost w stosunku do ubiegłego roku przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania wpłynął 

na poprawę wyniku na działalności gospodarczej, który w badanym okresie ukształtował się na poziomie 9,2 mld zł (wzrost 
o 23,7% w porównaniu z 2011 r.). Wynik ten w 69,3% wypracowany był przez jednostki sektora prywatnego.

Tabl. 1. Przychody, koszty i wyniki na działalności gospodarczej

Wyszczególnienie
2011

2012

ogółem
sektor

publiczny prywatny

w mln zł w % ogółem

Przychody z całokształtu działalności ........ 180873,2 193294,2 61979,1 131315,1 67,9

w tym przychody netto ze sprzedaży 
produktów (wyrobów i usług), towarów 
i materiałów ......................................... 174135,8 185020,0 59408,2 125611,8 67,9

Koszty uzyskania  przychodów z cało-
kształtu działalności  ............................... 173441,8 184098,0 59157,0 124941,0 67,9

w tym koszt własny sprzedanych pro-
duktów (wyrobów i usług) oraz wartość 
sprzedanych  towarów i materiałów  .... 166400,1 176643,9 56919,7 119724,2 67,8

Wynik fi nansowy na działalności gospodar-
czej  ......................................................... 7431,4 9196,2 2822,1 6374,2 69,3

Zyski nadzwyczajne ................................... 12,6 3,6 0,3 3,3 91,4

Straty nadzwyczajne .................................. 12,8 4,5 0,1 4,4 97,3

Wynik fi nansowy brutto  .............................. 7431,2 9195,3 2822,3 6373,0 69,3

Zysk brutto  ................................................. 9096,7 10553,7 2898,9 7654,7 72,5

Strata brutto  ............................................... 1665,5 1358,4 76,7 1281,7 94,4

Podatek dochodowy  .................................. 1079,5 1499,2 412,5 1086,7 72,5

Wynik fi nansowy netto  ............................... 6351,7 7696,0 2409,8 5286,3 68,7

Zysk netto  .................................................. 7883,7 9070,8 2484,0 6586,9 72,6

Strata netto  ................................................  1532,0 1374,8 74,2 1300,6 94,6
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Tabl. 2. Podstawowe relacje ekonomiczne

Wyszczególnienie
2011

2012

ogółem
sektor

publiczny prywatny

w %

Wskaźnik poziomu kosztów .................. 95,9 95,2 95,4 95,1
Wskaźnik rentowności obrotu brutto ..... 4,1 4,8 4,6 4,9
Wskaźnik rentowności obrotu netto  ...... 3,5 4,0 3,9 4,0
Wskaźnik płynności I stopnia ................ 31,1 37,4 51,1 32,6
Wskaźnik płynności II stopnia ............... 94,4 100,9 102,6 100,4

Wartość aktywów badanych 
podmiotów na dzień 31 grudnia 
2012 r. wyniosła 148,7 mld zł, co 
oznacza wzrost w stosunku do 
poprzedniego roku o 5,2%.

Aktywa trwałe netto osiągnę-
ły wartość 91,2 mld zł (wobec 
85,6 mld zł w 2011 r.), w tym 
w sektorze prywatnym znajdowa-
ło się 54,8% wartości majątku.

Według stanu w końcu grudnia 2012 r. aktywa obrotowe pomorskich przedsiębiorstw objętych badaniem wyniosły 
57,5 mld zł, tj. o 3,1% więcej niż przed rokiem. Aktywa te w większości koncentrowały się w jednostkach sektora pry-
watnego (71,8%). Wartość zapasów w ciągu roku wzrosła o 0,3% i wyniosła 19,1 mld zł. Największą część aktywów 
obrotowych stanowiły należności krótkoterminowe – 40,5% (23,3 mld zł) i w porównaniu z 2011 r. ich udział zmniejszył 
się (o 1,8 p.proc.), przy zmniejszeniu wartości o 1,2%.

W skali roku zwiększyły się inwestycje krótkoterminowe o 18,4%, natomiast zmniejszeniu uległy krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe pomorskich przedsiębiorstw o 11,6%.

W strukturze pasywów 49,4% stanowiły kapitały (fundusze) własne, a 50,6% – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
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Kapitały (fundusze) własne badanych przedsiębiorstw wyniosły na koniec 2012 r. 73,5 mld zł, w tym 58,8% przypadało na 
jednostki sektora prywatnego (wobec odpowiednio 66,8 mld zł i 64,3% w 2011 r.).



Tabl. 3. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników fi nansowych w 2012 r. 

Wyszczególnienie

Liczba 
przedsię-
biorstw 
ogółem

Z wynikiem fi nansowym brutto Z wynikiem fi nansowym netto

dodatnim 
(zysk)

ujemnym 
(strata) zerowym (0) dodatnim 

(zysk)
ujemnym 
(strata) zerowym (0)

w %  ogółu przedsiębiorstw

Województwo pomorskie 3439 80,2 19,5 0,2 79,8 20,0 0,2
Sektor publiczny  ....................... 179 76,0 23,5 0,6 75,4 24,6  x
Sektor prywatny  ........................ 3260 80,5 19,3 0,2 80,1 19,7 0,2

Relacja zobowiązań krótkoterminowych do należności krótkoterminowych w grudniu 2012 r. wyniosła 158,5% i zmniejszyła 
się w porównaniu z 2011 r. o 0,6 p.proc.

Zobowiązania pomorskich przedsiębiorstw objętych badaniem w końcu grudnia 2012 r. wyniosły łącznie 65,5 mld zł, przy 
czym zobowiązania długoterminowe w ciągu roku zwiększyły się o 6,4%, a krótkoterminowe zmniejszyły się o 1,6%. W ogól-
nej kwocie zobowiązań krótkoterminowych blisko połowę (46,8%) stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
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