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Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2009 r. 
  
 

W województwie pomorskim 3393 podmioty gospodarcze, prowadzące księgi rachunkowe, sporzą-
dziły bilans i rachunek zysków i strat za 2009 r. w ramach rocznego badania działalności gospodar-
czej przedsiębiorstw, przy czym 95,1% tej zbiorowości stanowiły jednostki sektora prywatnego 
(w 2008 r. badanie dotyczyło 3506 podmiotów i 95,4% jednostek należało do sektora prywatnego). 
Z ogólnej liczby jednostek 67,6% przypadało na jednostki o liczbie pracujących do 49 osób, 27,6% 
na jednostki o liczbie pracujących od 50 do 249 osób i 4,9% na jednostki o liczbie pracujących po-
wyżej 249 osób (w 2008 r. udziały te wynosiły odpowiednio 68,0%, 27,2% i 4,8%). 

W 2009 r. badane przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze niż w 2008 r. wyniki finansowe. 
Osiągnięte przez nie przychody z całokształtu działalności wyniosły 137,7 mld zł i były o 4,3% wyż-
sze niż w 2008 r. W strukturze przychodów z całokształtu działalności 58,0% stanowiły przychody 
ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), a 37,6% przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. 
W ogólnej wartości przychodów z całokształtu działalności 72,5% stanowiły obroty uzyskane przez 
jednostki sektora prywatnego. 

Koszty uzyskania przychodów osiągnęły wartość 130,5 mld zł i były o 2,1% wyższe od poniesionych 
w 2008 r. Na jednostki sektora prywatnego przypadło 72,3% 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 7,3 mld zł (wzrost o 70,1% w po-
równaniu z 2008 r.). Wynik ten w 76,4% wypracowany był przez jednostki sektora prywatnego. 

Wynik finansowy brutto wyniósł 7,3 mld zł wobec 4,3 mld zł w 2008 r. Obowiązkowe obciążenia 
wyniku finansowego brutto wyniosły 1,2 mld zł wobec 0,7 mld zł w 2008 r. Natomiast wynik finanso-
wy netto w 2009 r. ukształtował się na poziomie 6,1 mld zł (wobec 3,5 mld zł przed rokiem). W ba-
danym okresie zysk netto wykazało 79,4% przedsiębiorstw (przed rokiem 81,6%). 

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

Wyszczególnienie 2008 
2009 

ogółem sektor 
publiczny prywatny 

w mln zł w % ogółem 

Przychody z całokształtu działalności  ...........  132052,9 137708,0 37896,6 99811,4 72,5 
W tym przychody netto ze sprzedaży produktów 

(wyrobów i usług), towarów i materiałów  ........  127433,3 131653,6 35456,2 96197,4 73,1 
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu 

działalności  ...................................................  127785,5 130450,7 36187,5 94263,2 72,3 
W tym koszt własny sprzedanych produktów,    

towarów i materiałów  ......................................  121928,1 125418,4 35013,1 90405,3 72,1 
Wynik finansowy na działalności gospodarczej  4267,4 7257,3 1709,1 5548,2 76,4 
Zyski nadzwyczajne  ...........................................  77,4 21,1 0,8 20,3 96,3 
Straty nadzwyczajne  ..........................................  64,8 23,1 5,4 17,7 76,6 
Wynik finansowy brutto  ..................................  4280,0 7255,3 1704,5 5550,8 76,5 
Zysk brutto  .........................................................  7129,2 8571,6 1847,9 6723,7 78,4 
Strata brutto  .......................................................  2849,2 1316,3 143,4 1172,9 89,1 
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

brutto  .............................................................  745,7 1152,3 212,6 939,7 81,6 
W tym podatek dochodowy ................................  738,3 1151,6 212,4 939,2 81,6 
Wynik finansowy netto  ....................................  3534,3 6103,0 1491,9 4611,1 75,6 
Zysk netto  ..........................................................  6076,7 7398,2 1634,9 5763,3 77,9 
Strata netto  ........................................................  2542,4 1295,2 143,0 1152,2 89,0 



 

 

W 2009 r. wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 94,7% (wobec 96,8% rok 
wcześniej), wskaźnik rentowności obrotu brutto – 5,3% (wobec 3,2% w 2008 r.), a rentowności ob-
rotu netto – 4,4% (wobec 2,7% w poprzednim roku). Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wy-
niósł 37,7% (wobec 31,1% w 2008 r.), a wskaźnik płynności finansowej II stopnia – 101,0 (94,7% 
w poprzednim roku). 

Wartość aktywów bada-
nych podmiotów na dzień 
31 grudnia 2009 r. wyniosła 
113,0 mld zł, z tego 61,4% 
stanowiły aktywa trwałe, 
a 38,6% aktywa obrotowe. 

Aktywa trwałe netto osią-
gnęły wartość 69,4 mld zł, 
z czego w sektorze pry-
watnym znajdowało się 57,5% 
wartości majątku, a w sek-
torze publicznym 42,5%.  

Aktywa obrotowe wyniosły 43,6 mld zł i w większości (77,7%) koncentrowały się w jednostkach 
sektora prywatnego. Wartość zapasów wyniosła 13,8 mld zł, należności krótkoterminowych – 18,0 mld zł, 
inwestycji krótkoterminowych – 10,7 mld zł, a krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych – 1,2 mld zł. 

W strukturze pasywów 50,7% stanowiły kapitały (fundusze) własne, a 49,3% – zobowiązania 
i rezerwy na zobowiązania. 

Kapitały własne badanych przedsiębiorstw wyniosły na koniec 2009 r. 57,2 mld zł, w tym 63,9% 
przypadało na jednostki sektora prywatnego. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec 2009 r. 55,7 mld zł, z czego 
zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 28,7 mld zł, a zobowiązania długoterminowe 17,6 mld zł. 
Wartość rezerw na zobowiązania osiągnęła stan 4,5 mld zł. 
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Tabl. 2. Podstawowe relacje ekonomiczne 

Wyszczególnienie 
2008 

2009 

ogółem 
sektor 

publiczny prywatny 

w % 

Wskaźnik poziomu kosztów  ....................  96,8 94,7 95,5 94,4 
Wskaźnik rentowności obrotu brutto  .......  3,2 5,3 4,5 5,6 
Wskaźnik rentowności obrotu netto  ........  2,7 4,4 3,9 4,6 
Wskaźnik płynności I stopnia  ..................  31,1 37,7 39,2 37,2 
Wskaźnik płynności II stopnia  .................  94,7 101,0 101,8 100,8 

Aktywa obrotowe

Zapasy

Należności
krótkoterminowe

Inwestycje
krótkoterminowe

Krótkoterminowe
rozliczenia

międzyokresowe

31,6%

41,2%

24,5%

2,7%

Struktura majątku obrotowego przedsiębiorstw
Stan w dniu 31 XII 2009 r.

Rezerwy 
na zobowiązania

Zobowiązania
długoterminowe

Zobowiązania
krótkoterminowe

Rozliczenia
międzyokresowe

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

31,5%

51,6%

8,9% 8,0%

Struktura zobowiązań i rezerw przedsiębiorstw
Stan w dniu 31 XII 2009 r.


