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  Wyniki finansowe przedsiębiorstw w województwie pomorskim w 2003 r.  
  
 
 W województwie pomorskim 2763 podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe sporządziły bilans i rachunek zy-
sków i strat za 2003 r. w ramach rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, przy czym 93,8% tej zbiorowości 
stanowiły jednostki sektora prywatnego (za 2002 r. odpowiednio: 2877 jednostek; 93,6%). Z ogólnej liczby jednostek 66,4% 
(1836) przypadało na jednostki o liczbie pracujących do 49 osób, 28,8% (795) na jednostki o liczbie pracujących od 50 do 
249 osób i 4,8% (132) na jednostki o liczbie pracujących powyżej 249 osób. W 2002 r. udziały te wynosiły odpowiednio 67,0%, 
28,1% i 4,9%. 

Tabl. 1. Przychody, koszty i wyniki na działalności gospodarczej 
2003 

sektor 2002 ogółem 
publiczny prywatny 

Wyszczególnienie 

w mln zł w % ogółem 

Przychody z całokształtu działalności .............. 59262,0 64968,2 14842,0 50126,2 77,2 
W tym przychody netto ze sprzedaży produktów 

(wyrobów i usług), towarów i materiałów  57018,9 62532,7 14253,4 48279,3 77,2 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu 
działalności ...................................................... 58000,9 62516,5 14262,9 48253,6 77,2 

W tym koszt własny sprzedanych produktów, to-
warów i materiałów ............................................ 54925,3 59756,6 13834,2 45923,4 76,8 

Wynik finansowy na działalności gospodarczej  1261,1 2451,7 579,1 1872,6 76,4 
Zyski nadzwyczajne .............................................. 36,0 30,6 7,5 23,1 75,6 
Straty nadzwyczajne ............................................. 21,2 24,4 8,3 16,1 66,2 

Wynik finansowy brutto ..................................... 1275,9 2457,9 578,3 1879,6 76,5 
Zysk brutto ............................................................ 2553,5 3442,4 712,3 2730,1 79,3 
Strata brutto .......................................................... 1277,6 984,5 134,0 850,5 86,4 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 
brutto ................................................................ 518,3 718,8 165,6 553,2 77,0 

W tym podatek dochodowy ................................... 505,3 689,3 142,4 546,9 79,3 

Wynik finansowy netto ....................................... 757,6 1739,5 412,7 1326,4 76,3 
Zysk netto ............................................................. 2018,7 2739,5 552,3 2187,2 79,8 
Strata netto ........................................................... 1261,1 1000,4 139,6 860,8 86,0 

 W 2003 r. badane przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Osiągnięte przez nie przy-
chody z całokształtu działalności wyniosły 65,0 mld zł i były o 9,6% wyższe niż w 2002 r., natomiast koszty uzyskania tych przy-
chodów osiągnęły wartość 62,5 mld zł i były wyższe o 7,8%. Szybciej rosły przychody ze sprzedaży produktów, towarów i mate-
riałów (wzrost w stosunku do 2002 r. o 9,7%) niż koszty tej działalności (wzrost o 8,8%). Udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów w przychodach ogółem wzrósł z 96,2% przed rokiem do 96,3%. Wzrost przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, handlu, transporcie, gospodarce 
magazynowej i łączności, obsłudze nieruchomości i firm, a ich spadek w budownictwie. Z ogółem przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77,2% to obroty uzyskane przez jednostki sektora prywatnego. 



 

 

 Wyższe przychody z całokształtu działalności wpłynęły na poprawę wyniku na działalności gospodarczej. W badanym okresie 
ukształtował się on na poziomie 2,5 mld zł (wzrost o 94,4% w porównaniu z 2002 r.). Wynik ten w 76,4% był wypracowany 
przez jednostki sektora prywatnego. 
 Wynik finansowy brutto wyniósł 2,5 mld zł wobec 1,3 mld zł w 2002 r. Obciążenia wyniku finansowego brutto wyniosły 0,7 mld zł 
wobec 0,5 mld zł w 2002 r. Wynik finansowy netto w 2003 r. ukształtował się na poziomie 1,7 mld zł (wobec 0,7 mld zł przed 
rokiem). W badanym okresie zysk netto wykazało 71,7% przedsiębiorstw (przed rokiem 66,3%). 
 W 2003 r. - w stosunku do 2002 r. - odnotowano poprawę podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych, korzyst-
nych zwłaszcza w przedsiębiorstwach sektora publicznego. Obniżeniu uległ wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działal-
ności, natomiast wzrosły wskaźniki rentowności obrotu brutto i rentowności obrotu netto. Poprawił się wskaźnik płynności finan-
sowej I stopnia oraz wskaźnik płynności finansowej II stopnia. 

Tabl. 2. Podstawowe relacje ekonomiczne  
2003 

sektor Wyszczególnienie 2002 ogółem publiczny prywatny 

Wskaźnik poziomu kosztów ..................................  97,9 96,2 96,1 96,3 
Wskaźnik rentowności obrotu brutto .....................  2,2 3,8 3,9 3,7 
Wskaźnik rentowności obrotu netto ......................  1,3 2,7 2,8 2,6 
Wskaźnik płynności I stopnia ................................  10,6 22,9 38,1 20,4 
Wskaźnik płynności II stopnia ...............................  81,1 87,2 104,1 84,4 

 

 Wartość aktywów obrotowych badanych przedsiębiorstw wyniosła w końcu 2003 r. 20,5 mld zł (wartość zapasów – 5,6 mld zł, 
należności krótkoterminowych – 10,6 mld zł, krótkoterminowych rozliczeń miedzyokresowych – 0,5 mld zł, a inwestycji krótko-
terminowych – 3,8 mld zł).  
 Zobowiązania długo- i krótkoterminowe wyniosły 22,4 mld zł i były o 9,7 % wyższe niż przed rokiem, w tym zobowiązania 
długoterminowe, stanowiły 26,5% (wobec 27,0% przed rokiem). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie: Aleksandra Bednarska  – Wydział Statystyki Gospodarczej. 

STRUKTURA  MAJĄTKU  OBROTOWEGO,  ZOBOWIĄZAŃ  I  REZERW  NA  ZOBOWIĄZANIA  PRZEDSIĘBIORSTW
Stan w dniu 31 XII 2003

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2,3%

18,5%

51,8%

27,4%

4,5%

23,9%

66,4%

5,2%


