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Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2005 r. 
  
 

 

 

Przedstawione dane obejmują wyniki 2969 podmiotów gospodarczych w których 

liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących księgi rachunkowe i sporzą-

dzających bilans i rachunek zysków i strat za 2005 r. w ramach rocznego badania działal-

ności gospodarczej przedsiębiorstw. 95,0% tej zbiorowości stanowiły jednostki sektora prywat-

nego (w 2004 r. badanie dotyczyło 2773 jednostek, w tym 94,3% to jednostki sektora prywatnego). 

Z ogólnej liczby podmiotów – 67,3% przypadało na jednostki o liczbie pracujących do 49 osób, 

27,7% na jednostki o liczbie pracujących od 50 do 249 osób i 5,0% na jednostki największe o liczbie pracujących 

powyŜej 249 osób (wobec odpowiednio: 65,7%, 29,4% i 4,9% w 2004 r.). 

W 2005 r. badane przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze wyniki finansowe w stosunku do wyników osiągnię-

tych w 2004 r. Zrealizowane przychody z całokształtu działalności wyniosły 93,2 mld zł i były o 20,2% wyŜsze niŜ 

w 2004 r. W strukturze przychodów dominowały przychody ze sprzedaŜy produktów (wyrobów i usług) – 57,8% oraz 

przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów – 37,3% ogółu. Udział sektora prywatnego w przychodach z cało-

kształtu działalności wyniósł 70,7 mld zł i stanowił 75,9%.  

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2005 r. wyniosły 88,6 mld zł i były o 20,9% wyŜsze niŜ 

w 2004 r. W sektorze prywatnym koszty te wyniosły 67,1 mld zł i stanowiły 75,7% ogólnych kosztów uzyskania przy-

chodów całokształtu działalności.  

WyŜsze niŜ rok wcześniej przychody z całokształtu działalności wpłynęły na poprawę wyniku na działalności go-

spodarczej. W badanym okresie ukształtował się on na poziomie 4,6 mld zł (wzrost o 7,7% w porównaniu z 2004 r.) 

i w 79,1% był wypracowany przez jednostki sektora prywatnego. 

Wynik finansowy brutto wyniósł 4,6 mld zł wobec 4,3 mld zł w 2004 r. Obowiązkowe obciąŜenia wyniku finanso-

wego brutto wyniosły 0,8 mld zł (0,6 mld zł w 2004 r.) i w rezultacie wynik finansowy netto w 2005 r. ukształtował się 

na poziomie 3,8 mld zł (3,6 mld zł przed rokiem). W badanym okresie zysk netto wykazało 79,1% przedsiębiorstw 

(przed rokiem 80,1%), a 18,4% przedsiębiorstw zakończyło rok z wynikiem finansowym netto ujemnym (przed     

rokiem 17,2%). 

 



 

 

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

2005 

sektor 2004 
ogółem 

publiczny prywatny 
Wyszczególnienie 

w mln zł w % ogółem 

Przychody z całokształtu działalności ...........  77534,7 93208,8 22509,4 70699,4 75,9 

W tym przychody netto ze sprzedaŜy produktów 
(wyrobów i usług), towarów i materiałów ........  74022,2 88610,1 21697,6 66912,5 75,5 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu 
działalności ...................................................  73272,4 88617,6 21551,1 67066,5 75,7 

W tym koszt własny sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów ......................................  70395,0 84708,6 20759,5 63949,1 75,5 

Wynik finansowy na działalności gospodarczej  4262,3 4591,2 958,3 3632,9 79,1 

Zyski nadzwyczajne ...........................................  24,3 8,8 2,2 6,6 75,0 

Straty nadzwyczajne ..........................................  8,9 9,2 1,4 7,8 84,8 

Wynik finansowy brutto ..................................  4277,7 4590,8 959,1 3631,7 79,1 

Zysk brutto .........................................................  4810,0 5227,8 1134,8 4093,0 78,3 

Strata brutto .......................................................  532,3 637,0 175,7 461,3 72,4 

Obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego 
brutto .............................................................  649,1 806,7 237,0 569,7 70,6 

w tym podatek dochodowy .............................  621,9 725,8 198,4 527,4 72,7 

Wynik finansowy netto ....................................  3628,6 3784,1 722,1 3062,0 80,9 

Zysk netto ..........................................................  4161,1 4421,5 896,3 3525,2 79,7 

Strata netto ........................................................  532,5 637,4 174,2 463,2 72,7 

 

W 2005 r. odnotowano spadek niektórych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Dla ogółu badanych przedsię-

biorstw wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 95,1% (wobec 94,5% przed rokiem), wskaźnik 

rentowności obrotu brutto 4,9% (wobec 5,5%), wskaźnik rentowności obrotu netto 4,1% (wobec 4,7%). W porówna-

niu z poprzednim rokiem poprawiła się zdolność pomorskich przedsiębiorstw do bieŜącego regulowania zobowiązań 

mierzona poziomem wskaźnika płynności finansowej. Wskaźnik I stopnia zwiększył się w ciągu roku i wyniósł 28,7% 

wobec 27,2% przed rokiem, wskaźnik płynności finansowej II stopnia wyniósł 97,8% wobec odpowiednio 92,3%. 

Tabl. 2. Podstawowe relacje ekonomiczne 

2005 

sektor 2004 
ogółem 

publiczny prywatny 
Wyszczególnienie 

w % 

Wskaźnik poziomu kosztów ...............................  94,5 95,1 95,7 94,9 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto ..................  5,5 4,9 4,3 5,1 

Wskaźnik rentowności obrotu netto ...................   4,7 4,1 3,2 4,3 

Wskaźnik płynności I stopnia  ............................  27,2 28,7 32,8 27,5 

Wskaźnik płynności II stopnia ............................  92,3 97,8 108,7 94,5 



 

 

Wartość aktywów badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosła 69,1 mld zł, z tego 60,6% stanowiły 

aktywa trwałe, a 39,4% aktywa obrotowe. 

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 41,8 mld zł, w tym w sektorze prywatnym znajdowało się 64,7% majątku, 

a w sektorze publicznym 35,3%.  

Aktywa obrotowe wyniosły 27,2 mld zł i w większości (75,3%) koncentrowały się sektorze prywatnym, w tym     

zapasy – 8,0 mld zł, naleŜności krótkoterminowe 13,3 mld zł i inwestycje krótkoterminowe – 5,5 mld.  
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W strukturze pasywów 55,3% stanowiły kapitały (fundusze) własne, a 44,7% zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 

Kapitały własne badanych przedsiębiorstw wyniosły na koniec 2005 r. 38,2 mld zł, w tym 66,9% przypadało na 

jednostki sektora prywatnego. 

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 30,9 mld zł, w tym krótkoterminowe – 19,6 mld zł, 

a zobowiązania długoterminowe – 5,4 mld zł. Wartość rezerw na zobowiązania osiągnęła kwotę 2,6 mld zł. 

STRUKTURA  ZOBOWIĄZAŃ  I  REZERW  PRZEDSIĘBIORSTW
Stan w dniu 31 XII 2005 r.
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