
W województwie pomorskim 3566 podmiotów gospodarczych 1 (wobec 3570 w 2013 r.), prowadzących księgi rachunkowe, 
w których liczba pracujących wyniosła 10 i więcej osób, sporządziło bilans i rachunek zysków i strat za 2014 r. w ramach 
rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Jednostki sektora prywatnego stanowiły 94,7% tej zbiorowości 
(94,8% w 2013 r.). Z ogólnej liczby jednostek biorących udział w badaniu 68,5% przypadało na podmioty o liczbie pracujących 
do 49 osób, 26,1% na jednostki o liczbie pracujących od 50 do 249 osób i 5,4% na przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 
powyżej 249 osób (w 2013 r. wartości te wyniosły odpowiednio 68,8%, 26,2% i 5,0%).

Badane przedsiębiorstwa uzyskały w 2014 r. niższe niż przed rokiem wyniki fi nansowe. Koszty uzyskania przychodów 
z całokształtu działalności wzrosły więcej niż przychody tej działalności (2,1% do 0,9%). 

Wynik na działalności gospodarczej ukształtował się na poziomie 7,0 mld zł (spadek o 22,5% w porównaniu z 2013 r.), który 
w 98,6% wypracowany został przez jednostki sektora prywatnego.

Dane dotyczące wyników fi nansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. 
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330, z późniejszymi zmianami).

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

Wyszczególnienie
2013

2014

ogółem
sektor

publiczny prywatny

w mln zł w % ogółem

Przychody z całokształtu działalności ........ 190139,9 191933,1 53650,3 138282,8 72,0

w tym przychody netto ze sprzedaży 
produktów (wyrobów i usług), towarów 
i materiałów ......................................... 182254,5 184729,1 51329,8 133399,3 72,2

Koszty uzyskania  przychodów z cało-
kształtu działalności  ............................... 181069,6 184901,3 53552,3 131349,0 71,0

w tym koszt własny sprzedanych pro-
duktów (wyrobów i usług) oraz wartość 
sprzedanych towarów i materiałów  ..... 174090,0 177257,1 51107,2 126149,9 71,2

Wynik fi nansowy na działalności gospodarczej 9070,3 7031,8 98,0 6933,8 98,6

Zyski nadzwyczajne ................................... 6,0 2,3 0,2 2,1 89,4

Straty nadzwyczajne .................................. 7,4 2,8 0,2 2,6 93,6

Wynik fi nansowy brutto  .............................. 9068,9 7031,4 98,1 6933,3 98,6

Zysk brutto  ................................................. 10260,3 10177,3 2227,0 7950,3 78,1

Strata brutto  ............................................... 1191,4 3145,9 2128,9 1017,0 32,3

Obowiązkowe obciążenia wyniku fi nanso-
wego brutto  ............................................ 1281,6 1011,6 7,2 1004,4 99,3

Wynik fi nansowy netto  ............................... 7787,3 6019,8 90,8 5929,0 98,5

Zysk netto  .................................................. 8888,3 8895,3 1997,3 6898,0 77,5

Strata netto  ................................................  1101,0 2875,5 1906,5 969,0 33,7

   1 Z wyjątkiem podmiotów gospodarczych prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, 
szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. Prezentowane dane nie obejmują również 
instytucji kultury posiadających osobowość prawną.
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Tabl. 2. Podstawowe relacje ekonomiczne

Wyszczególnienie
2013

2014

ogółem
sektor

publiczny prywatny
w %

Wskaźnik poziomu kosztów z cało-
kształtu działalności a ...................... 95,2 96,3 99,8 95,0

Wskaźnik rentowności obrotu brutto b 4,8 3,7 0,2 5,0
Wskaźnik rentowności obrotu netto c 4,1 3,1 0,2 4,3
Wskaźnik płynności I stopnia d  .......... 40,4 43,5 67,3 36,3
Wskaźnik płynności II stopnia e  ......... 105,3 106,1 119,4 102,2

a Relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu dzia-
łalności.   b Relacja wyniku fi nansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.   c Relacja wyniku 
fi nansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.   d Relacja inwestycji krótkoterminowych do 
zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych).   e Relacja inwestycji krótkoterminowych i należ-
ności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych).

Wartość aktywów badanych 
podmiotów na dzień 31 grudnia 
2014 r. wyniosła 165,5 mld zł, co 
oznacza wzrost w stosunku do 
poprzedniego roku o 5,9%.

Aktywa trwałe netto osiągnęły 
wartość 101,5 mld zł (96,3 mld zł 
w 2013 r.), w tym w sektorze pry-
watnym znajdowało się 53,5% 
wartości majątku.

Według stanu w końcu grudnia 2014 r. aktywa obrotowe pomorskich przedsiębiorstw objętych badaniem wyniosły 
64,0 mld zł, tj. o 6,9% więcej niż przed rokiem. Aktywa te w większości koncentrowały się w jednostkach sektora pry-
watnego (76,0%). Wartość zapasów w ciągu roku wzrosła o 3,6% i wyniosła 19,8 mld zł. Największą część aktywów 
obrotowych stanowiły należności krótkoterminowe – 39,2% (25,1 mld zł) i w porównaniu z 2013 r. ich udział zmniejszył 
się o 1,3 p.proc., przy zwiększeniu wartości o 3,5%.

W pomorskich przedsiębiorstwach w skali roku zwiększyły się krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(o 20,9%) oraz inwestycje krótkookresowe (o 15,3%).

Na koniec grudnia 2014 r. 
w strukturze pasywów 51,8% 
stanowiły zobowiązania i rezer-
wy na zobowiązania, a 48,2% 
– kapitały (fundusze) własne 
przedsiębiorstw.

Kapitały (fundusze) własne badanych przedsiębiorstw wyniosły na koniec 2014 r. 79,8 mld zł, w tym 60,3% przypadało na 
jednostki sektora prywatnego (wobec odpowiednio 76,5 mld zł i 59,5% w 2013 r.).
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Tabl. 3. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników fi nansowych w 2014 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

Ogółem  ..................................... 3566 84,5 15,3 0,1 84,0 15,8 0,2
Sektor publiczny  ....................... 190 75,3 24,2 0,5 75,3 24,2 0,5
Sektor prywatny  ........................ 3376 85,0 14,8 0,1 84,5 15,3 0,2

Relacja zobowiązań krótkoterminowych do należności krótkoterminowych w końcu grudnia 2014 r. wyniosła 160,7%
i zwiększyła się o 5,5 p.proc. w porównaniu z 2013 r. 

Zobowiązania pomorskich przedsiębiorstw objętych badaniem na 31 grudnia 2014 r. wyniosły łącznie 74,8 mld zł, przy czym 
zobowiązania długoterminowe w ciągu roku zwiększyły się o 8,2%, a krótkoterminowe o 7,1%. W ogólnej kwocie zobowiązań 
krótkoterminowych blisko połowę (45,3%) stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
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Ponad 60% wyniku 
fi nansowego netto wy-
pracowały przedsiębior-
stwa należące do sekcji: 
przetwórstwo przemysło-
we (31,7%), handel; na- 
prawa pojazdów samo-
chodowych (13,5%), bu-
downictwo (8,7%) oraz 
transport i gospodarka 
magazynowa (6,4%).

Przedsiębiorstwa z wojewódz-
twa pomorskiego wypracowały 
5,3% (6,0 mld zł) wyniku fi nan-
sowego netto badanych pod-
miotów gospodarczych w kraju. 
W rankingu województw wy-
sokość wyniku fi nansowego 
netto uplasowała województwo 
pomorskie na 7 pozycji w kraju,
po województwach: mazowiec-
kim, wielkopolskim, śląskim, dol-
nośląskim, małopolskim i łódzkim.
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