
URZĄD  STATYSTYCZNY  W  GDAŃSKU 
 OPRACOWANIA  SYGNALNE Gdańsk, grudzień 2007 r. 

 
 

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2006 r. 
  
 

W województwie pomorskim 3067 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe 
sporządziło bilans i rachunek zysków i strat za 2006 r. w ramach rocznego badania działalności go-
spodarczej przedsiębiorstw (2969 podmiotów w 2005 r.), przy czym 95,0% tej zbiorowości, podob-
nie jak rok wcześniej, stanowiły jednostki sektora prywatnego. Z ogólnej liczby jednostek 65,9% 
przypadało na jednostki o liczbie pracujących do 49 osób, 28,9% na jednostki o liczbie pracujących 
od 50 do 249 osób i 5,2% na jednostki o liczbie pracujących powyżej 249 osób. W 2005 r. udziały 
te wynosiły odpowiednio 67,3%, 27,7% i 5,0%. 

W 2006 r. badane przedsiębiorstwa uzyskały bardziej korzystne wyniki finansowe w stosunku do 
wyników uzyskanych w 2005 r. Osiągnięte przez nie przychody z całokształtu działalności wyniosły 
111,8 mld zł i były o 19,9% wyższe niż w 2005 r. W strukturze przychodów z całokształtu działalno-
ści 58,0% stanowiły przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), a 38,5% przychody ze 
sprzedaży towarów i materiałów. Z ogółem przychodów z całokształtu działalności 74,9% to obroty 
uzyskane przez jednostki sektora prywatnego. 

Koszty uzyskania przychodów osiągnęły wartość 106,6 mld zł i były wyższe o 20,3% od poniesio-
nych w 2005 r. Na jednostki sektora prywatnego przypadło 74,2% kosztów uzyskania przychodów 
z całokształtu działalności.  

Wyższe przychody z całokształtu działalności wpłynęły znacząco na poprawę wyniku na działalności 
gospodarczej. W badanym okresie ukształtował się on na poziomie 5,2 mld zł (wzrost o 12,8% w po-
równaniu z 2005 r.). Wynik ten w 89,6% był wypracowany przez jednostki sektora prywatnego. 

Wynik finansowy brutto wyniósł 5,2 mld zł wobec 4,6 mld zł w 2005 r. Obowiązkowe obciążenia 
wyniku finansowego brutto wyniosły 0,9 mld zł wobec 0,8 mld zł w 2005 r. Wynik finansowy netto 
w 2006 r. ukształtował się na poziomie 4,3 mld zł (wobec 3,8 mld zł przed rokiem). W badanym okre-
sie zysk netto wykazało 83,2% przedsiębiorstw (przed rokiem 79,1%). 

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

2006 
sektor 2005 ogółem publiczny prywatny Wyszczególnienie 

w mln zł w % ogółem 

Przychody z całokształtu działalności ...........  93208,8 111784,8 28010,3 83774,5 74,9 
W tym przychody netto ze sprzedaży produktów 

(wyrobów i usług), towarów i materiałów ........  88610,1 107822,0 27292,6 80529,4 74,8 
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu 

działalności ...................................................  88617,6 106607,8 27471,5 79136,3 74,2 
W tym koszt własny sprzedanych produktów, to-

warów i materiałów .........................................  84708,6 103140,4 26538,3 76602,1 74,3 
Wynik finansowy na działalności gospodarczej  4591,2 5177,0 538,8 4638,2 89,6 
Zyski nadzwyczajne ...........................................  8,8 15,2 1,6 13,6 89,5 
Straty nadzwyczajne ..........................................  9,2 9,1 2,3 6,8 74,4 
Wynik finansowy brutto ..................................  4590,8 5183,1 538,1 4645,0 89,6 
Zysk brutto .........................................................  5227,8 6045,5 1007,7 5037,8 83,3 
Strata brutto .......................................................  637,0 862,4 469,6 392,8 45,5 
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

brutto .............................................................  806,7 901,8 187,8 714,0 79,2 
W tym podatek dochodowy ................................  725,8 860,1 151,1 709,0 82,4 
Wynik finansowy netto ....................................  3784,1 4281,3 350,3 3931,0 91,8 
Zysk netto ..........................................................  4421,5 5139,8 819,3 4320,5 84,1 
Strata netto ........................................................  637,4 858,5 469,0 389,5 45,4 



 

 

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 95,4% (wobec 95,1% przed rokiem), 
wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,6%, a rentowności obrotu netto – 3,8% (w 2005 r. odpowied-
nio 4,9% i 4,1%). Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 30,1% (wobec 28,7%), a wskaźnik 
płynności finansowej II stopnia 97,3% (97,8% w 2005 r.). 

Wartość aktywów bada-
nych podmiotów na dzień 
31 grudnia 2006 r. wyniosła 
79,9 mld zł, z tego 59,0% 
stanowiły aktywa trwałe, 
a 41,0% aktywa obrotowe. 

Aktywa trwałe netto osią-
gnęły wartość 47,1 mld zł, 
w tym w sektorze prywat-
nym znajdowało się 66,7% 

majątku.  
Aktywa obrotowe wyniosły 32,8 mld zł i w większości (79,6%) koncentrowały się w sektorze pry-

watnym. Wartość zapasów wyniosła 9,9 mld zł, należności krótkoterminowych – 15,4 mld zł inwesty-
cji krótkoterminowych 7,0 mld zł i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 0,6 mld zł. 

W strukturze pasywów 54,7% stanowiły kapitały (fundusze) własne, a 45,3% zobowiązania 
i rezerwy na zobowiązania. 

Kapitały własne badanych przedsiębiorstw wyniosły na koniec 2006 r. 43,7 mld zł, w tym 69,8% 
przypadało na jednostki sektora prywatnego. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 36,2 mld zł, w tym zobowiązania krótkoter-
minowe wyniosły 23,6 mld zł, a zobowiązania długoterminowe 6,1 mld zł. Wartość rezerw na 
zobowiązania osiągnęła stan 3,1 mld zł. 
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Tabl. 2. Podstawowe relacje ekonomiczne 
2006 

sektor 2005 
ogółem 

publiczny prywatny 
Wyszczególnienie 

w % 

Wskaźnik poziomu kosztów ....................  95,1 95,4 98,1 94,5 
Wskaźnik rentowności obrotu brutto .......  4,9 4,6 1,9 5,5 
Wskaźnik rentowności obrotu netto ........  4,1 3,8 1,3 4,7 
Wskaźnik płynności I stopnia ..................  28,7 30,1 26,1 31,1 
Wskaźnik płynności II stopnia .................  97,8 97,3 96,8 97,4 

Aktywa obrotowe

Zapasy

Należności
krótkoterminowe

Inwestycje
krótkoterminowe

Krótkoterminowe
rozliczenia

międzyokresowe

30,2%

47,0%

21,0%

1,8%

Struktura majątku obrotowego przedsiębiorstw
Stan w  dniu 31 XII 2006 r.

Rezerwy 
na zobowiązania

Zobowiązania
długoterminowe

Zobowiązania
krótkoterminowe

Rozliczenia
międzyokresowe

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

17,0%

64,2%

10,2% 8,6%

Struktura zobowiązań i rezerw przedsiębiorstw
Stan w dniu 31 XII 2006 r.


