
Tabl. 1. Przychody, koszty i wyniki fi nansowe

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015

2016

ogółem
sektor

publiczny prywatny

w mln zł w % ogółem

Przychody z całokształtu działalności ................................... 189550,1 194719,4 45604,2 149115,2 76,6

w tym przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów 
i usług), towarów i materiałów  ....................................... 182242,9 186532,9 43370,2 143162,7 76,7

Koszty uzyskania  przychodów z całokształtu działalności 179753,8 183992,3 42802,0 141190,2 76,7

w tym koszt własny sprzedanych produktów (wyrobów 
i usług) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów 173230,5 176952,7 40770,5 136182,3 77,0

Wynik fi nansowy brutto  ......................................................... 9799,5 10727,2 2802,2 7925,0 73,9

Zysk brutto  ............................................................................ 10890,9 12507,1 3504,8 9002,3 72,0

Strata brutto  .......................................................................... 1091,5 1779,9 702,7 1077,3 60,5

Obowiązkowe obciążenia wyniku fi nansowego brutto .......... 1260,6 1511,6 347,8 1163,8 77,0

Wynik fi nansowy netto  .......................................................... 8538,9 9215,5 2454,4 6761,2 73,4

Zysk netto  ............................................................................. 9616,7 10905,6 3052,4 7853,2 72,0

Strata netto   .......................................................................... 1077,8 1690,1 598,1 1092,0 64,6

1 Z wyjątkiem podmiotów gospodarczych prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową, towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, 
narodowych funduszy inwestycyjnych, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury posiadających 
osobowość prawną i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.
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OPRACOWANIA  SYGNALNE

 2017 r. w województwie pomorskim w 2016 r. 

W województwie pomorskim 3456 podmiotów gospodar-
czych1 (wobec 3439 w 2015 r.)  prowadzących księgi ra-
chunkowe, w których liczba pracujących wyniosła 10 i więcej 
osób, sporządziło bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r. 
w ramach rocznego badania działalności gospodarczej przed-
siębiorstw. Jednostki sektora prywatnego stanowiły 94,8% tej 

zbiorowości (94,5% w 2015 r.). Z ogólnej liczby jednostek bio-
rących udział w badaniu 66,1% to podmioty o liczbie pracują-
cych do 49 osób, 28,0% – jednostki o liczbie pracujących od 
50 do 249 osób i 5,9% – przedsiębiorstwa o liczbie pracują-
cych powyżej 249 osób (w 2015 r. udziały te wyniosły odpo-
wiednio 67,0%, 27,6% i 5,4%).

Wartość aktywów badanych podmiotów na dzień 
31 grudnia 2016 r. wyniosła 181,1 mld zł, co oznacza 
wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 5,6%.

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 109,0 mld zł 
(104,6 mld zł w 2015 r.), w tym w sektorze prywatnym 
znajdowało się 54,4% wartości majątku.

W 2016 r. badane przedsiębiorstwa:
•  wykazały wyższe niż przed rokiem wyniki fi nansowe,
•  osiągnęły wyższe wskaźniki rentowności brutto i netto,
•  wykazywały niższe wskaźniki płynności fi nansowej,
•  uzyskały 5. lokatę w kraju pod względem wysokości wyniku fi nansowego.

Wynik fi nansowy netto ukształtował się na poziomie 9,2 mld zł (wzrost o 7,9% w porównaniu 
z 2015 r.), który w 73,4% wypracowany został przez jednostki sektora prywatnego.



Tabl. 2. Podstawowe relacje ekonomiczne

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015

2016

ogółem
sektor

publiczny prywatny

w %

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności a  ...... 94,8 94,5 93,9 94,7

Wskaźnik rentowności obrotu brutto b  ................................... 5,2 5,5 6,1 5,3

Wskaźnik rentowności obrotu netto c  .................................... 4,5 4,7 5,4 4,5

Wskaźnik płynności I stopnia d  .............................................. 43,5 39,0 57,3 33,1

Wskaźnik płynności II stopnia e  ............................................. 106,2 102,7 112,5 99,6

a Relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności.   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 należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych (bez 
funduszy specjalnych).

Według stanu w końcu grudnia 2016 r. aktywa ob-
rotowe pomorskich przedsiębiorstw objętych badaniem 
wyniosły 71,9 mld zł, tj. o 7,7% więcej niż przed rokiem. 
Aktywa te w większości koncentrowały się w jednost-
kach sektora prywatnego (76,3%). 

Największą część aktywów obrotowych stanowiły 
należności krótkoterminowe – 42,2% (30,3 mld zł) 
i w porównaniu z 2015 r. ich udział wzrósł o 2,4 p.proc., 
przy zwiększeniu wartości o 14,3%.

W pomorskich przedsiębiorstwach w skali roku zarówno 
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, zapasy, jak 
i inwestycje krótkoterminowe zwiększyły się o odpowiednio 
15,2%, 4,5% i 0,8%.

Relacja zobowiązań krótkoterminowych do należności 
krótkoterminowych w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 158,0% 
i zmniejszyła się o 2,5 p.proc. w porównaniu z 2015 r.
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Kapitały (fundusze) własne badanych przedsię-
biorstw wyniosły 84,1 mld zł na koniec 2016 r. , w tym 
60,5% przypadało na jednostki sektora prywatnego 
(wobec odpowiednio 81,4 mld zł i 60,5% w 2015 r.).

Zobowiązania pomorskich przedsiębiorstw objętych 
badaniem według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. 
wyniosły łącznie 85,1 mld zł, przy czym zobowiązania 
długoterminowe w ciągu roku zwiększyły się o 5,9%, 
a krótkoterminowe o 12,5%. W ogólnej kwocie zobo-
wiązań krótkoterminowych znaczący udział (42,1%) 
miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Tabl. 3. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników fi nansowych w 2016 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  ....................... 3456 82,9 17,0 0,1 82,3 17,5 0,2

Sektor publiczny  ....................................... 179 78,2 21,8 - 78,8 21,2 -

Sektor prywatny  ........................................ 3277 83,1 16,8 0,1 82,5 17,3 0,2

Blisko 80% ogólnej wartości wyniku fi nansowego netto 
wypracowały przedsiębiorstwa z następujących sekcji: prze-
twórstwo przemysłowe (46,2%), handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (14,5%), budownictwo (9,6%) oraz działal-
ność fi nansowa i ubezpieczeniowa (9,3%).
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Opracowanie merytoryczne, redakcja i skład komputerowy: 
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła.

W 2016 r. przedsiębiorstwa 
z województwa pomorskiego 
osiągnęły 7,0% (9,2 mld zł) 
wyniku fi nansowego netto 
badanych podmiotów gospo-
darczych w kraju.

Pod względem wysokości 
wyniku fi nansowego netto wo-
jewództwo pomorskie znala-
zło się na 5 pozycji w kraju po 
województwach: mazowieckim, 
wielkopolskim, śląskim i małopol-
skim.

Pod względem wielkości 
wskaźnika rentowności obrotu 
netto województwo pomorskie 
znalazło się na 3 pozycji w kra-
ju, osiągając wskaźnik 4,7%, po 
województwach: podkarpackim 
(6,2%) i łódzkim (5,8%).
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Informację opracowano na podstawie danych 
z badania realizowanego na formularzu 
SP - Roczna ankieta przedsiębiorstwa. 

Wszystkim respondentom, którzy wypełnili sprawozdanie 
należą się szczególne podziękowania 

za przekazane informacje oraz poświęcony czas.

Dane dotyczące wyników fi nansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy 
z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1047, z późniejszymi zmianami).
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