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 Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację zatytułowaną Działalność gospodarcza podmiotów 
z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w latach 2012-2014. Jest to kolejne opracowanie, wydawane 
w cyklu trzyletnim, w całości poświęcone tej tematyce.

W skład publikacji wchodzą uwagi metodyczne, uwagi analityczne oraz część tabelaryczna. Uwagi metodyczne 
wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanego materiału, zasady grupowań oraz zawierają defi nicje stosowanych 
pojęć. W części opisowej scharakteryzowane zostały zmiany, jakie zaszły w podmiotach z udziałem kapitału 
zagranicznego w 2014 r. w stosunku do 2012 r. Tablice statystyczne ujęto w dwóch rozdziałach tematycznych 
charakteryzujących podmioty z udziałem kapitału zagranicznego ogółem oraz na tle podmiotów składających bilans. 
Całość publikacji wzbogacona została wykresami.

Wyrażam nadzieję, że niniejsza pozycja przyczyni się do wzbogacenia Państwa zasobów informacji o podmiotach 
z kapitałem zagranicznym w naszym regionie.

Jerzy Auksztol
Dyrektor

Urzędu Statystycznego
w Gdańsku

Gdańsk, luty 2016 r.

PRZEDMOWA



 Sta  s  cal Offi  ce in Gdańsk presents Economic ac  vity of en   es with foreign capital in Pomorskie Voivodship 
in 2012-2014. It is one of the consecu  ve publica  ons issued in a three-year cycle, wholly dedicated to this subject.

The elabora  on consists of methodological and analy  cal notes as well as the sta  s  cal tables. The methodological 
notes explain thema  c scope of the presented material, principles of grouping and presen  ng defi ni  ons of the applied 
terms. The descrip  ve part deals with changes that took place in en   es with foreign capital in 2014 as compared with 
2012. Tables are grouped in two thema  c chapters describing en   es with foreign capital in total as well as against 
the background of en   es submi   ng fi nancial reports. The publica  on has been enriched with graphs.

I trust that the following publica  on will contribute to enlarging your knowledge of en   es with foreign capital 
in our region.

Jerzy Auksztol
Director

of Sta  s  cal Offi  ce
in Gdańsk

Gdańsk, February 2016

PREFACE
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1. Uwagi ogólne 1. General notes

1. Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharak-
teryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali 
inwestorzy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie statystyczne 
podmiotów z kapitałem zagranicznym (KZ).

2. Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodar-
czą, w których w końcu roku ulokowany był kapitał zagraniczny, nie-
zależnie od ich formy prawnej i wielkości. Prezentowane dane nie 
uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, ma-
klerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emery-
talnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, 
a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

3. Prezentowane w publikacji dane charakteryzują działalność 
podmiotów z kapitałem zagranicznym zlokalizowanych na terenie 
województwa. Obejmują m.in. informacje dotyczące: wartości 
i struktury kapitału zagranicznego zaangażowanego w badanych 
podmiotach, kraju pochodzenia udziałowców zagranicznych, 
działalności inwestycyjnej i eksportowej tych jednostek. 

4. Z badanych zbiorowości wyodrębniono te podmioty, któ-
rych wartość kapitału zagranicznego przekracza 1 mln USD.

5. Dla przedstawienia wyników fi nansowych działalności podmio-
tów z kapitałem zagranicznym na tle podmiotów prowadzących 
księgi rachunkowe (sporządzających bilans), zawartych w rozdziale II 
opracowania, wykorzystano dodatkowo dane pochodzące z bilan-
su oraz rachunku zysków i strat, gromadzone przez statystykę na 
sprawozdaniach: SP-Roczna ankieta przedsiębiorstwa i F-02 staty-
styczne sprawozdanie fi nansowe. Informacje te odnoszą się tylko 
do zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób. 
Przedstawiono je w tablicach: 1(17), 2(18), 3(19), 4(20), 5(21).

6. Wszystkie dane są prezentowane według stanu na dzień 31 XII.
7. Dane zaprezentowano zgodnie z podstawowym rodzajem pro-

wadzonej przez jednostki działalności według Polskiej Klasyfi kacji 
Działalności – PKD 2007, opracowanej na podstawie Statystycznej 
Klasyfi kacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej 
(Sta  s  cal Classifi ca  on of Economic Ac  vi  es in the European 
Community – NACE Rev 2.), wprowadzonej z dniem 1 I 2008 r. 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. 
Nr 251, poz. 1885, z późniejszymi zmianami).

8. W ramach obowiązującej klasyfi kacji PKD dokonano dodatkowego 
grupowania, ujmując pod pojęciem „Przemysł” sekcje: „Górnictwo 
i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe” oraz „Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych”, „Dostawę wody, gospodaro-
wanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją”.

9. W opracowaniu zastosowano również skrócone nazwy sek-
cji, oznaczone w tablicach znakiem „Δ”. Zestawienie zastosowa-
nych skrótów i pełnych nazw podano poniżej:

1. The annual sta  s  cal report on companies with foreign 
capital (KZ) is a basic source of data used to characterize 
popula  on of en   es with foreign capital par  cipa  on.

2. The survey covers economic en   es which had foreign 
capital shares at the end of the year, regardless of their legal 
form and size class. The presented data do not include credit
ins  tu  ons, brokerage and insurers, investment and pension 
socie  es, higher educa  on ins  tu  ons, private farms in agricul-
ture, independent public healthcare centers or cultural ins  tu-
 ons with legal personality.

3. Data presented in tables concern ac  vity of en   es with 
foreign capital in Pomorskie Voivodship. They include, i.a., 
informa  on regarding: value and structure of foreign capital 
invested in surveyed en   es, foreign shareholders’ country of 
origin, investment and export ac  vi  es of these en   es.

4. Companies with foreign capital exceeding USD 1 million 
are presented separately.

5. In order to illustrate foreign capital en   es on the backgro-
und of all en   es keeping accoun  ng ledgers (submi   ng fi nan-
cial reports) presented in chapter II, the publica  on has been 
enlarged with balance sheet and profi t and loss account data 
collected in SP-annual enterprise survey and F-02 – sta  s  cal 
fi nancial report. This informa  on concerns only en   es with 
10 and more persons employed. It is presented in tables 1(17), 
2(18), 3(19), 4(20), 5(21).

6. All data are presented as of 31 XII.
7. Data are presented according to the Polish Classifi ca  on 

of Ac  vi  es – PKD 2007, compiled on the basis of the 
Sta  s  cal Classifi ca  on of Economic Ac  vi  es in the European 
Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 was introduced on 1 I 2008 
by the decree of the Council of Ministers, dated 24 XII 2007 
(Journal of Laws No. 251, item 1885, with later amendments).

8. The item ”Industry” was introduced as an addi  onal 
grouping, including NACE Rev. 2 sec  ons: “Mining and 
quarrying”, “Manufacturing”, “Electricity, gas, steam and air 
condi  oning supply” and “Water supply; sewerage, waste 
management and remedia  on ac  vi  es”.

9. The name of some classifi ca  on level used in the elabora-
 on have been abbreviated in tables with sign “Δ”. The list of 

abbrevia  ons used and their full names are given below:

skrót     abbrevia  on pełna nazwa     full name

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych, włączając motocykle

Trade; repair of motor vehicles Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

Zakwaterowanie i gastronomia Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznymi

Accommoda  on and catering Accommoda  on and food service ac  vi  es
Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Administrowanie i działalność wspierająca Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca

UWAGI  METODYCZNE METHODOLOGICAL  NOTES
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2. Objaśnienia podstawowych pojęć 2. Defi ni  ons of basic terms

Aktywa stanowią powstały w wyniku dokonanych w prze-
szłości operacji zbiór przydatnych gospodarczo, kontrolowa-
nych przez jednostkę składników majątkowych (zasobów), 
o wiarygodnie ustalonej wartości, które według oczekiwań 
przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne. Aktywa bilansu 
dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe.

Assets comprise a set of economically useful and controlled 
by an en  ty elements of property (economic resources) resul-
 ng from past opera  ons. They have a reliably es  mated value 

and are expected to bring future economic benefi ts. The balance 
sheet assets are divided into total fi xed assets and current 
assets.

Aktywa trwałe składają się z wartości niematerialnych 
i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, należności długo-
terminowych, inwestycji długoterminowych oraz długotermi-
nowych rozliczeń międzyokresowych.

Total fi xed assets consist of intangible fi xed assets, tangible 
fi xed assets, long-term receivables, long-term investments and 
long-term prepayments and accruals.

Aktywa obrotowe obejmują zapasy, należności krótkotermi-
nowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe roz-
liczenia międzyokresowe.

Current assets cover stocks, short-term receivables, short-
-term investments and short-term prepayments and accruals.

Pasywa obejmują kapitały (fundusze) własne oraz zobowią-
zania i rezerwy na zobowiązania.

Total liabili  es and equity include equity (own fund), 
liabili  es, and provisions for liabili  es.

Kapitały (fundusze) własne wykazywane według zasad okre-
ślonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy 
o utworzeniu jednostki obejmują: kapitał (fundusz) podstawowy, 
należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały (akcje) własne, ka-
pitał (fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, 
pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, niepodzielony wynik 
fi nansowy z lat ubiegłych, wynik fi nansowy ne  o roku obroto-
wego oraz odpisy z zysku ne  o w ciągu roku obrotowego.

Equity (funds) presented according to the principles laid down 
by law, the provisions of Memorandum or Ar  cles of Associa-
 on of an en  ty include:  share capital (fund), called-up share 

capital, own shares, supplementary capital (fund), revalua  on 
reserve, other reserve capitals (funds), profi ts (losses) brought 
forward, net profi t (loss) and write-off s from net profi t during 
the fi nancial year.

Kapitał podstawowy to rzeczywisty wkład właściciela lub 
współwłaściciela, wniesiony na uruchomienie jednostki gospo-
darczej z chwilą jej założenia, ewentualnie później podwyższony.

Share capital is the actual contribu  on of an owner and 
coowner, brought to start an economic en  ty at the  me of its 
establishment, op  onally increased a  erwards.

Kapitał zagraniczny to kapitał wniesiony do przedsiębior-
stwa, w postaci środków fi nansowych (gotówka, akcje, obliga-
cje), rzeczowych aktywów trwałych (maszyny, urządzenia, środ-
ki transportu, nieruchomości) oraz wartości niematerialnych 
i prawnych (patenty, licencje itp.) przez podmiot zagraniczny. 

Podmiotem zagranicznym może być:
–  osoba fi zyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
–  osoba prawna z siedzibą za granicą,
–  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną z siedzibą 

za granicą.

Foreign capital – a capital injec  on into the company in form 
of funds (cash, shares, bonds), tangible fi xed assets (machinery, 
equipment, vehicles, property) and intangible fi xed assets 
(patents, licences, etc.) made by a foreign en  ty. 

A foreign en  ty means:
–  natural person that does not have Polish ci  zenship,
–  legal person seated abroad,
–  organiza  onal en  ty without legal personality seated abroad.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania są wynikającym 
z przyszłych zdarzeń obowiązkiem wykonania świadczeń o wia-
rygodnie określonej wartości, które powodują wykorzystanie 
już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Obejmują 
rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zo-
bowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe.

Liabili  es and provisions for liabili  es are obliga  ons arising 
from future events entailing the provision of benefi ts of reliably 
es  mated value, which involve the use of an en  ty's present or 
future assets. They comprise provisions for liabili  es, long-term 
liabili  es, short-term liabili  es and accruals.

Przychody z całokształtu działalności obejmują: Revenues from total ac  vity cover:
a) przychody ne  o ze sprzedaży w kraju i na eksport wytwo-

rzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, 
półfabrykatów oraz usług), a także opakowań, wyposażenia 
i usług obcych, jeżeli są one fakturowane odbiorcom łącznie 
z produktami;

a) net revenues from domes  c sale and export sale of products 
manufactured by an en  ty (fi nished goods, semi-fi nished 
products and services), as well as packaging, equipment and 
third party services, if they are invoiced to recipients along 
with products;

b) przychody ne  o ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. naby-
te w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym rzeczowe 
aktywa obrotowe oraz produkty wytworzone przez jednost-
kę, jeśli sprzedawane są one w sieci własnych sklepów obok 
towarów obcej produkcji. Przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów na eksport obejmują wewnątrzwspól-
notową dostawę do krajów członkowskich UE oraz eksport 
do krajów pozaunijnych;

b) net revenues from the sale of goods and materials, i.e. unpro-
cessed tangible current assets purchased for resale, and 
products manufactured by an en  ty, if they are sold within 
the chain of own stores alongside the products of outside 
manufacturers. Revenues from the sale of products, goods 
and materials designated for intracommunity delivery to the 
member states of the European Union and export outside the 
European Union;

c) pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody związane po-
średnio z działalnością operacyjną jednostki, w szczególności: 
zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych (środków 
trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niemate-
rialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), 
otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywa 
(środki pieniężne), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, ko-
rekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefi nanso-
wych, przychody z działalności socjalnej, przychody z najmu 
lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nierucho-
mości i prawa;

c) other opera  ng revenues, i.e. revenues related indirectly to 
the opera  onal ac  vity of an en  ty, in par  cular: profi t on 
sale of non-fi nancial fi xed assets (fi xed assets, fi xed assets 
under construc  on, intangible assets, investments in property 
and rights), assets (cash) received free of charge, including 
donated assets, as well as damages, reversed provisions, 
adjustments of revalua  on write-downs of non-fi nancial 
assets, income from social ac  vi  es, income from rent or lease of 
fi xed assets or investments in property and rights;
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d) przychody fi nansowe, tj. kwoty należne z tytułu dywidend 
i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych pożyczek, odsetki 
od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia in-
westycji (sprzedaży), zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych 
wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego usta-
nia przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nad-
wyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

d) fi nancial revenues, i.e. dividends receivable and profi t-share 
benefi ts, interest on loans granted, interest on fi xed-term 
deposits, default interest, gain on disposal of investments, 
reduc  on in revalua  on write-downs of investments upon 
par  al or total termina  on of the purpose of their impair-
ment, surplus of foreign exchange gains over losses.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności obejmują: Costs of revenues cover:
a) koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów 

związany z podstawową działalnością operacyjną, do którego 
zaliczono wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz 
koszty ogółem (koszty działalności operacyjnej) pomniejszo-
ne o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jed-
nostki i skorygowane o zmianę stanu produktów;

a) cost of products, goods and materials sold related to the basic 
opera  ng ac  vity, including the value of goods and materials 
sold and total costs (opera  ng cost) decreased by own work 
capitalised and adjusted by the change in the balance of 
products;

b) pozostałe koszty operacyjne, tj. koszty związane pośrednio 
z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: stratę ze 
zbycia niefi nansowych aktywów trwałych i środków trwałych 
w budowie, amortyzację oddanych w dzierżawę lub najem 
środków trwałych i środków trwałych w budowie, nieplano-
wane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisa-
ne w części lub całość wierzytelności w związku z postępowa-
niem upadłościowym, układowym i naprawczym, utworzone 
rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobień-
stwa przyszłe zobowiązanie (straty z transakcji gospodarczych 
w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefi nanso-
wych, koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej, da-
rowizny lub nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe;

b) other opera  ng costs, i.e. costs related indirectly to the ope-
ra  onal ac  vity of the en  ty, in par  cular: loss on the sale of 
non-fi nancial fi xed assets and fi xed assets under construc  on, 
deprecia  on of leased or rented fi xed assets and fi xed assets 
under construc  on, unplanned deprecia  on write-off s (impa-
irment write-off s), penal  es, fi nes, indemni  es paid, par  ally 
or fully wri  en off  liabili  es related to bankruptcy, composi-
 on, restructuring proceedings, provisions made for certain or 

highly probable future liabili  es (loss on business transac  ons 
in progress), revalua  on write-downs of non-fi nancial assets, 
costs of maintaining premises required for social ac  vity, 
dona  ons or fi xed assets transferred free of charge;

c) koszty fi nansowe, tj. m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów 
i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jed-
nostkę obligacji, odsetki za zwłokę, stratę ze zbycia inwesty-
cji, odpisy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżkę 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

c) fi nancial costs, i.e. interest expense on loans, interest and 
discount on bonds issued by the en  ty, default interest, loss 
on the sale of investments, revalua  on write-downs of invest-
ments, the surplus of foreign exchange losses over gains, etc. 

Wynik fi nansowy bru  o (zysk lub strata) jest to wynik na działal-
ności gospodarczej, skorygowany o wynik zdarzeń nadzwyczajnych.

Gross fi nancial result (loss or profi t) is the fi nancial result on 
economic ac  vity, adjusted by the result of extraordinary events.

Wynik fi nansowy ne  o (zysk lub strata) jest to wynik fi nan-
sowy bru  o pomniejszony o obowiązkowe obciążenia.

Net fi nancial result (loss or profi t) is the gross fi nancial result 
decreased by obligatory charges.

Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania 
przychodów z całokształtu działalności do przychodów z cało-
kształtu działalności.

Cost level indicator is the rela  on of total costs of revenues 
to total revenues.

Wskaźnik rentowności obrotu bru  o jest to relacja wyniku 
fi nansowego bru  o do przychodów z całokształtu działalności.

Gross turnover profi tability rate is the rela  on of the gross 
fi nancial result to total revenues.

Wskaźnik rentowności obrotu ne  o jest to relacja wyniku 
fi nansowego ne  o do przychodów z całokształtu działalności.

Net turnover profi tability rate is the rela  on of the net fi nan-
cial result to total revenues.

Wskaźnik rentowności aktywów jest to relacja wyniku fi nan-
sowego ne  o do wartości aktywów.

Return on assets is the rela  on of the net fi nancial result to 
the value of assets.

Wskaźnik rentowności aktywów trwałych jest to relacja wy-
niku fi nansowego ne  o do wartości aktywów trwałych.

Return on fi xed assets is the rela  on of the net fi nancial result 
to the value of total fi xed assets.

Wskaźnik rentowności aktywów obrotowych jest to relacja 
wyniku fi nansowego ne  o do wartości aktywów obrotowych.

Return on current assets is the rela  on of the net fi nancial 
result to the value of current assets.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego jest to relacja wyniku 
fi nansowego ne  o do wartości kapitału (funduszu) własnego.

Return on equity is the rela  on of the net fi nancial result to 
the value of equity (fund).

Wskaźnik płynności fi nansowej I stopnia jest to relacja inwe-
stycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych 
(bez funduszy specjalnych).

The fi rst degree fi nancial liquidity indicator is the rela  on of 
short-term investments to short-term liabili  es (without special 
funds).

Wskaźnik płynności fi nansowej II stopnia jest to relacja in-
westycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych 
do zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych).

The second degree fi nancial liquidity indicator is the rela  on 
of short-term investments and short-term receivables to short-
-term liabili  es (without special funds).

Nakłady na środki trwałe są to poniesione w okresie sprawoz-
dawczym nakłady na nabycie (w tym zakup środków trwałych 
niewymagających montażu lub instalacji) bądź wytworzenie dla 
własnych potrzeb nowych środków trwałych, nakłady na środki 
trwałe w budowie (niezakończone, tj. na przyszłe środki trwałe), 
na ulepszenie własnych środków trwałych, na ulepszenie obcych 
środków trwałych oraz inne nakłady związane z budową środka 
trwałego – wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. 
kosztami transportu, załadunku, ubezpieczenia w drodze, ceł, itp.

Expenditure on fi xed assets is the incurred during the report-
ing period expenditure on the acquisi  on (including purchase 
of fi xed assets not requiring assembly or installa  on), or produc-
 on of new fi xed assets for own needs, expenditure on fi xed 

assets under construc  on (not completed, i.e. for the future fi xed 
assets), on improvements of own fi xed assets, on improvements 
in outside fi xed assets and other outlays related to construc  on of 
fi xed assets – along with expenses related to their acquisi  on, i.e. 
costs of transport, loading, insurance, customs, etc.

Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypad-
kach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od poda-
nych wielkości „ogółem”.

Due to the rounding of data, in some cases sums of components 
may slightly diff er from the amount given in the item ’’total’’.



OBJAŚNIENIA  ZNAKÓW  UMOWNYCH SYMBOLS

Kreska (-) –  zjawisko nie wystąpiło.
magnitude zero.

Zero: (0,0) –  zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05.
magnitude not zero, but less than 0.05 of a unit.

Znak ∆ –  oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfi kacji; ich pełne nazwy podano w uwagach 
ogólnych do publikacji na str. 5.
categories of applied classifi ca  on are presented in abbreviated form; their full names are given in the general notes 
to the publica  on on page 5.

Znak # –  oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej 
w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.
data may not be published due to the necessity of maintaining sta  s  cal confi den  ality in accordance with the Law 
on Offi  cial Sta  s  cs.

„W tym” –  oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.
“Of which” indicates that not all elements of the sum are given.

Comma (,) –  used in fi gures represents the decimal point.

SKRÓTY ABBREVIATIONS

tys. = tysiąc tj. = to jest
thous. = thousand i.e. = that is

mln = milion itp. = i tym podobne
m. = million etc. = and the like

mld = miliard m.in. = między innymi
bn. = billion i.a. = among others

zł = złoty Dz. U. = Dziennik Ustaw
PLN = zloty

nr (Nr) = numer
USD = dolar amerykański No. = number

United States dollar
poz. = pozycja

r. = rok
UE = Unia Europejska

p.proc. = punkt procentowy EU = European Union

tzw. = tak zwany OECD = Organizacja Współpracy Gospodarczej i rozwoju
= Organiza  on for Economic Coopera  on

and Development
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1. Podmioty z kapitałem zagranicznym 

1.1. Liczba podmiotów

 W 2014 r. badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym na terenie województwa pomorskiego liczyła 
1430 jednostek, co oznacza wzrost o 1,7% w stosunku do 2012 r. Podmioty te stanowiły 5,4% ogólnej liczby podmiotów 
z kapitałem zagranicznym prowadzących działalność w Polsce. W 2012 r. odsetek ten wyniósł również 5,4%, a w 2013 r. 
– 5,5%.

W końcu grudnia 2014 r. w strukturze omawianych podmiotów dominowały tzw. mikro-przedsiębiorstwa o liczbie pra-
cujących do 9 osób, stanowiąc 62,9% ogólnej liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim, 
wobec odpowiednio 64,4% w 2012 r.

Spośród ogólnej liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym, funkcjonujących na koniec grudnia 2014 r., 38 rozpoczęło 
działalność w ciągu roku jako podmioty nowe, a 21 powstało w 2014 r. w wyniku przekształceń podmiotów już istnieją-
cych, przede wszystkim w sekcji budownictwo.

W porównaniu z 2012 r. w podmiotach z kapitałem zagranicznym odnotowano wzrost liczby udziałowców będących oso-
bami prawnymi z siedzibą za granicą – o 2,4%, natomiast spadek liczby udziałowców będących osobami fi zycznymi miesz-
kającymi za granicą odpowiednio o 5,7%. Udziałowcy będący osobami prawnymi z siedzibą za granicą dominowali m.in. 
w następujących sekcjach: przemysł (przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym), informacja i komunikacja, 
transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo. Natomiast w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia oraz han-
del; naprawa pojazdów samochodowych przeważali udziałowcy będący osobami fi zycznymi mieszkającymi za granicą.

1.2. Pracujący

 Na koniec 2014 r. w województwie pomorskim liczba pracujących w podmiotach gospodarczych z kapitałem zagra-
nicznym wyniosła 69,9 tys. osób (wzrost o 19,7% w porównaniu z 2012 r.), co stanowiło 4,0% ogólnej liczby pracujących 
w podmiotach z kapitałem zagranicznym w kraju (w 2012 r. odpowiednio 3,7%).

31 grudnia 2014 r. największy udział według liczby pracujących miały, podobnie jak w latach poprzednich, jednostki 
z kapitałem zagranicznym o liczbie pracujących ponad 250 osób – 58,4% (wzrost o 5,3 p.proc. w stosunku do 2012 r.).

W porównaniu z 2012 r. wzrost liczby pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym zanotowano m.in. 
w następujących sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 87,7%), przetwórstwo przemysłowe 
(o 34,6%), informacja i komunikacja (o 18,2%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 10,2%).

Na koniec 2014 r. w podmiotach z kapitałem zagranicznym najwięcej osób pracowało w przemyśle (58,6% wszystkich 
pracujących w podmiotach zagranicznych), w tym w przetwórstwie przemysłowym (56,9%). Natomiast w handlu; napra-
wie pojazdów samochodowych odsetek ten wyniósł odpowiednio 14,1%, informacji i komunikacji (8,2%) oraz transporcie 
i gospodarce magazynowej (5,2%).

1.3. Kapitał

Kapitał podstawowy zaangażowany w podmiotach z kapitałem zagranicznym działających na terenie województwa 
pomorskiego w końcu 2014 r. wyniósł 9,3 mld zł (spadek o 41,2% w stosunku do stanu z końca 2012 r.) i w jego strukturze 
dominował kapitał zagraniczny, który stanowił 77,2% (w 2012 r. – 45,1%), podczas gdy kapitał krajowy – 21,2% (w 2012 r. 
– 45,8%). W podmiotach o liczbie pracujących 10 i więcej osób ulokowane było 55,4% łącznej wartości kapitału podsta-
wowego (w 2012 r. – 75,2%, a w 2013 r. – 55,2%).

W 2014 r. wartość kapitału zagranicznego wyniosła 7,2 mld zł i była wyższa o 0,5% w porównaniu z 2012 r. Największy 
odsetek kapitału zagranicznego zaangażowano w podmiotach prowadzących działalność przemysłową – 36,6% ogólnej 
wartości kapitału zagranicznego oraz w sekcjach: działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa oraz handel; naprawa pojaz-
dów samochodowych.

W 2014 r. w strukturze kapitału zagranicznego według krajów pochodzenia największy udział spośród wszystkich 
krajów, które zaangażowały kapitał w podmiotach z terenu województwa, posiadała Szwecja, a także Niemcy – 17,2%, 
Luksemburg – 10,9%, Holandia – 10,2%, Austria – 6,5%, Dania – 6,3% i Cypr – 5,0%.

W porównaniu z 2012 r. najwięcej wzrosła wartość podstawowego kapitału zagranicznego z Belgii – blisko dziesięcio-
krotnie. Zanotowano również blisko trzykrotny wzrost wartości kapitału zagranicznego zaangażowanego przez Włochy, 
kapitał z Norwegii wzrósł o 73,7%, z Finlandii o 69,8%, z Luksemburga o 49,2%, zaś z Hiszpanii o 43,8%. Kapitał zagraniczny 
pochodzący z krajów Unii Europejskiej zmniejszył się o 0,5% w stosunku do 2012 r.

UWAGI  ANALITYCZNE
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W strukturze kapitałowej podmiotów według wartości zaangażowanego kapitału zagranicznego najwięcej – 380 pod-
miotów (26,6%) – posiadało kapitał zagraniczny znajdujący się w przedziale o wartości od 25 tys. zł do 50 tys. zł, 
a 236 jednostek (16,5%) posiadało kapitał zagraniczny o wartości do 15 tys. zł. Zdecydowana większość kapitału zagra-
nicznego (94,7%) znalazła się w podmiotach, w których wartość tego kapitału przekraczała 1 mln USD (w 2012 r. – 95,1%) 
i w stosunku do 2012 r. zanotowano wzrost liczby tego typu jednostek (o 1,1%), jednak wartość kapitału zagranicznego 
zaangażowanego w tych podmiotach pozostała na podobnym poziomie.

1.4. Działalność inwestycyjna

W województwie pomorskim nakłady inwestycyjne poniesione na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce przez podmioty 
z kapitałem zagranicznym w 2014 r. wyniosły 3,0 mld zł, w tym na nowe środki trwałe – 2,4 mld zł. Działalność inwe-
stycyjna dotyczyła 47,7% (682 podmioty) ogólnej liczby badanych w województwie pomorskim jednostek z kapitałem 
zagranicznym. 

W stosunku do 2012 r. w województwie pomorskim zwiększyła się zarówno liczba podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym dokonujących wydatki na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce, jak i kwota wydatków inwestycyjnych odpowied-
nio o 3,0% i 13,9%. W 2014 r. podmioty z kapitałem zagranicznym z terenu województwa pomorskiego ponoszące nakła-
dy inwestycyjne stanowiły 5,9% ogólnej liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym wydatkujących środki na pozyskanie 
majątku trwałego w kraju i zrealizowały 3,8% ogólnej wysokości wydatków inwestycyjnych kraju (wzrost o 0,1 p.proc.). 
W 2014 r. w województwie pomorskim nakłady na nowe środki trwałe stanowiły 81,5% nakładów ogółem na pozyskanie 
aktywów trwałych w województwie (w 2012 r. – 82,4%) i 4,2% nakładów ogółem w kraju. Spośród prezentowanych sekcji 
w odniesieniu do 2012 r. największy wzrost liczby omawianych podmiotów dokonujących wydatków na pozyskanie akty-
wów trwałych w Polsce odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 27,0%). 

W 2014 r. najwyższe nakłady w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo poniosły podmioty z zakresu pozostałej działalności 
usługowej oraz jednostki z działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – po 10,2 mln zł, 
a informacji i komunikacji – 7,2 mln zł.

Najwięcej inwestowały podmioty prowadzące działalność przemysłową, których nakłady stanowiły 39,2% (nakładów 
na pozyskanie aktywów trwałych przez wszystkie podmioty z kapitałem zagranicznym), w tym w przetwórstwie przemy-
słowym – 36,4%, a w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 14,5%.

W 2014 r. w stosunku do 2012 r. najwyższy wzrost nakładów inwestycyjnych (o 105,4%) wystąpił w sekcji transport 
i gospodarka magazynowa oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 53,6%).

1.5. Działalność importowa i eksportowa

W województwie pomorskim w 2014 r. działalność importową prowadziło 626 podmiotów z kapitałem zagranicznym 
(o 10,4% więcej niż w 2012 r.), tj. 43,8% badanej zbiorowości podmiotów z kapitałem zagranicznym. Wartość importu 
wykazana przez tego typu podmioty wyniosła 18,2 mld zł i była o 4,4 mld zł wyższa od wartości importu z 2012 r. Udział 
wartości importu podmiotów z kapitałem zagranicznym z terenu województwa pomorskiego w ogólnej wartości importu 
zrealizowanego przez tego typu podmioty w kraju wyniósł 4,6%, co oznacza wzrost o 0,9 p.proc. w stosunku do 2012 r., 
przy wzroście udziału liczby podmiotów importujących (o 0,4 p.proc.). Wartość importu surowców, materiałów i półfa-
brykatów na cele produkcyjne kształtowała się na poziomie 8,5 mld zł, tj. o 49,8% wyższym niż w 2012 r. Natomiast war-
tość importowanych towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży wyniosła 7,2 mld zł (odpowiednio o 22,5% więcej) 
i w 92,8% dotyczyła podmiotów zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych. 

W 2014 r. w województwie pomorskim działalność eksportową prowadziło 44,3% podmiotów badanej zbiorowości jed-
nostek z kapitałem zagranicznym (w 2012 r. 41,3%), a największy wzrost odnotowano wśród podmiotów eksportujących 
usługi (z 383 jednostek w 2012 r. do 439 w 2014 r.).

Eksport zrealizowany przez podmioty z kapitałem zagranicznym z terenu województwa pomorskiego w 2014 r. wyniósł 
21,1 mld zł i był o 4,8 mld zł większy niż w 2012 r. Udział wartości eksportu wyrobów i usług oraz towarów lub materiałów 
omawianych podmiotów z województwa pomorskiego w krajowym eksporcie dokonywanym przez podmioty z udziałem 
kapitału zagranicznego w porównaniu z 2012 r. zwiększył się o 0,8 p.proc. do poziomu 5,3%. W 2014 r., podobnie jak 
w latach ubiegłych, największą wartość eksportu zrealizowały podmioty prowadzące działalność przemysłową – 69,2% 
(w 2012 r. i 2013 r. odpowiednio 64,4% i 65,5%).

W strukturze wartości eksportu dominował eksport wyrobów – 63,1%. Eksport towarów lub materiałów stanowił 
20,8%, a eksport usług – 16,1%. 
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2. Podmioty z kapitałem zagranicznym na tle podmiotów składających bilans

Dane obrazujące wyniki działalności gospodarczej uzyskane przez podmioty z kapitałem zagranicznym o liczbie pra-
cujących 10 i więcej osób przedstawiono na tle wyników uzyskanych przez zbiorowość podmiotów tej samej wielkości, 
które złożyły bilans oraz rachunek zysków i strat za 2014 r. (umownie w opracowaniu nazywane „podmiotami bilansowy-
mi”).

Analizą objęto 530 podmiotów z kapitałem zagranicznym o liczbie pracujących 10 i więcej osób spośród 3450 badanych 
podmiotów bilansowych. Grupa podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób stanowiła 37,1% całej zbiorowości 
podmiotów z kapitałem zagranicznym, w przetwórstwie przemysłowym odpowiednio 63,7%, w transporcie i gospodarce 
magazynowej – 51,3%, a w handlu; naprawie pojazdów samochodowych udział ten wyniósł 33,4%.

W końcu 2014 r. w analizowanej grupie podmiotów z kapitałem zagranicznym zaangażowano 5,2 mld zł kapitału podsta-
wowego (55,4% kapitału podstawowego wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym), w tym 4,2 mld zł kapitału za-
granicznego (58,3% kapitału zagranicznego ogółem). W przetwórstwie przemysłowym odsetek ten wyniósł odpowiednio 
97,3% i 97,2%, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 93,7% i 94,6%, a w transporcie i gospodarce magazynowej 
odpowiednio 81,5% i 78,9%.

Wartość przychodów z całokształtu działalności omawianych podmiotów z kapitałem zagranicznym wyniosła 51,0 mld zł, 
a ich udział w przychodach wszystkich podmiotów bilansowych wyniósł 26,6%. Przychody z całokształtu działalności uzy-
skane przez podmioty z kapitałem zagranicznym w handlu; naprawie pojazdów samochodowych stanowiły 32,7% przy-
chodów wszystkich podmiotów bilansowych prowadzących ten rodzaj działalności, a w przetwórstwie przemysłowym 
oraz w transporcie i gospodarce magazynowej – po 26,8%.

 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w podmiotach z kapitałem zagranicznym wyniosły 48,3 mld zł 
i stanowiły 26,2% kosztów wszystkich podmiotów składających bilans.

W województwie pomorskim 405 podmiotów z kapitałem zagranicznym wykazało zysk ne  o, co stanowiło 13,9% 
zbiorowości wszystkich podmiotów składających bilans i wykazujących zysk ne  o. Najwięcej spośród nich skupiło się 
w przetwórstwie przemysłowym – 39,0%, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 20,5% oraz transporcie 
i gospodarce magazynowej – 12,1%.

Wynik fi nansowy ne  o podmiotów z kapitałem zagranicznym wyniósł 2,3 mld zł i stanowił 38,5% wyniku fi nanso-
wego ne  o wszystkich podmiotów składających bilans.

Wartość aktywów trwałych podmiotów z kapitałem zagranicznym według stanu na koniec 2014 r. wyniosła 26,7 mld zł, 
co stanowiło 26,4% wartości aktywów trwałych wszystkich podmiotów składających bilans. W strukturze aktywów trwa-
łych należących do omawianych podmiotów z kapitałem zagranicznym 43,5% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, 22,0% 
– długoterminowe aktywa fi nansowe, a wartości niematerialne i prawne – 3,6%. Dla wszystkich podmiotów składających 
bilans udział ten wyniósł odpowiednio 60,7%, 25,3% i 2,6%. 

 Podmioty z kapitałem zagranicznym dysponowały w końcu 2014 r. kapitałem własnym o wartości 19,1 mld zł, co 
stanowiło 24,0% kapitału własnego wszystkich podmiotów bilansowych.

 W końcu 2014 r. zobowiązania omawianych podmiotów z kapitałem zagranicznym wyniosły 27,1 mld zł, a w strukturze 
zobowiązań 53,3% stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, a 46,7% zobowiązania długoterminowe. W podmiotach 
bilansowych udziały te wynosiły odpowiednio 54,0% i 46,0%. 

Wskaźnik poziomu kosztów w analizowanych podmiotach z kapitałem zagranicznym wyniósł 94,6% (dla podmiotów 
bilansowych odpowiednio 96,3%). Wskaźnik rentowności kapitału własnego podmiotów z kapitałem zagranicznym 
ukształtował się na poziomie 12,1% i był on wyższy od wykazanego przez wszystkie podmioty składające bilans, 
o 4,6 p.proc. W 2014 r. wskaźnik płynności fi nansowej I stopnia dla omawianych podmiotów z kapitałem zagranicznym 
osiągnął poziom 34,5%, a wskaźnik płynności fi nansowej II stopnia – 102,0%. Wskaźniki te dla podmiotów bilansowych 
były wyższe i wyniosły odpowiednio 43,5% i 106,1%.
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ANALYTICAL  NOTES

1. En   es with foreign capital 

1.1. The number of en   es

The survey popula  on of  economic en   es with foreign capital in Pomorskie Voivodship amounted to 1430 units in 2014, 
which means a 1.7% increase in the number of these en   es as compared to 2012. These en   es accounted for 5.4% of 
the total number of en   es with foreign capital conduc  ng economic ac  vity in Poland. In 2012, the corresponding fi gure 
was also 5.4%, while in 2013 – 5.5%.
At the end of December 2014, so-called micro-enterprises employing up to 9 persons prevailed among the analysed 
en   es, equalling 62.9% of all en   es with foreign capital in Pomorskie Voivodship, as compared to 64.4% respec  vely 
in 2012.
At the end of December 2014, 38 of all en   es with foreign capital were startups formed during 2014, 21 were 
established as a result of transforma  on of exis  ng en   es, mainly in the construc  on sec  on.
In comparison with 2012, the en   es with foreign capital recorded an increase in the number of shareholders who were 
legal persons established abroad and a decrease in the number of shareholders who were natural persons residing abroad 
(2.4% increase and 5.7% decrease respec  vely). The shareholders who were legal persons established abroad prevailed in 
the following sec  ons: industry (mainly in manufacturing), informa  on and communica  on, transporta  on and storage 
and construc  on. Natural persons residing abroad prevailed in accommoda  on and catering and in trade; repair of motor 
vehicles.

1.2. Employed persons

 At the end of 2014, the number of persons employed in economic en   es with foreign capital in Pomorskie Voivodship 
amounted to 69.9 thousand persons (an increase of 19.7% compared to 2012), represen  ng 4.0% of the total workforce 
in the en   es with foreign capital in Poland (in 2012 respec  vely 3.7%).
The largest share by the total number of employees in the en   es with foreign capital as of 31 XII 2014, like in previous 
years, was recorded in units employing more than 250 people – 58.4% (the increase by 5.3 percentage points in rela  on 
to 2012).
The number of persons employed in the en   es with foreign capital increased in the following sec  ons: professional, 
scien  fi c and technical ac  vi  es (by 87.7%), manufacturing (by 34.6%), informa  on and communica  on (by 18.2%), 
trade; repair of motor vehicles – by 10.2% respec  vely.
At the end of 2014, the biggest employment was recorded in en   es with foreign capital opera  ng in industry (58.6%) 
including manufacturing (56.9%), trade; repair of motor vehicles (14.1%), informa  on and communica  on (8.2%) and 
transporta  on and storage (5.2%).

1.3. Capital

Share capital employed in the en   es with foreign capital in Pomorskie Voivodship amounted to PLN 9.3 billion at the 
end of 2014 (a decrease of 41.2% compared with the end of 2012). Foreign capital which accounted for 77.2% (in 2012 
– 45.1%) predominated in share capital structure, while domes  c capital took up 21.2% (in 2012 – 45.8%). 55.4% of the 
total share capital was recorded in en   es with 10 and more employees (in 2012 – 75.2%;  in 2013  – 55.2%).
The value of foreign capital in 2014 amounted to PLN 7.2 billion and was by 0.5% higher than in 2012. The largest propor-
 on of foreign capital was recorded in industrial en   es – 36.6% of the total value of foreign capital, and in the sec  ons: 
fi nancial and insurance ac  vi  es and trade; repair of motor vehicles.
Analysing the foreign capital structure by country of origin, the biggest capital invested in enterprises of Pomorskie 
Voivodship in 2014 came from Sweden and from Germany – 17.2%, Luxembourg – 10.9%, the Netherlands 
– 10.2%, Austria – 6.5%, Denmark – 6.3% and Cyprus – 5.0%.
In comparison with 2012, share capital from Belgium recorded the biggest – nearly ten-fold increase. There was also 
more than three-fold increase in Italian capital. The capital from Norway increased by 73.7%, from Finland by 69.8%, from 
Luxembourg by 49.2% and from Spain by 43.8%. Foreign capital from the EU countries decreased by 0.5% compared to 
2012.
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In the capital structure of en   es by foreign capital value, the most – 380 en   es (26.6%) – recorded foreign capital 
value in the range between PLN 25 thousand and PLN 50 thousand, 236 units (16.5%) had foreign capital worth up to 
PLN 15 thousand. The vast majority of foreign capital (94.7%) was recorded in en   es where its value exceeded 
USD 1 million (in 2012 – 95.1%). Compared to 2012, there was a 1.1% increase in the number of such units, yet the value 
of foreign capital employed in these en   es remained constant.

1.4. Investment ac  vity

Capital expenditure incurred on acquisi  on of fi xed assets by the en   es with foreign capital in 2014 amounted to 
PLN 3.0 billion, of which PLN 2.4 billion was spent on new fi xed assets. 47.7% of all surveyed en   es with foreign capital 
in Pomorskie Voivodship made investments, i.e. 682 units.

In rela  on to 2012, the number of en   es which made expenditure on fi xed assets in Poland and the amount of 
capital expenditure increased by 3.0% and 13.9% respec  vely. In 2014, the en   es with foreign capital in Pomorskie 
Voivodship incurring capital expenditure accounted for 5.9% of all en   es with foreign capital disbursing funds to 
acquire assets in Poland. They incurred 3.8% of the total capital expenditure countrywide (up by 0.1 percentage 
point in rela  on to 2012). In Pomorskie Voivodship expenditure on new fi xed assets accounted for 81.5% of the total 
expenditure on fi xed assets (in 2012 – 82.4%). In rela  on to 2012, the largest increase in the number of en   es which 
incurred expenditure to acquire fi xed assets in Poland was recorded in professional, scien  fi c and technical ac  vi  es 
(by 27.0%).

The highest expenditures per enterprise were incurred by en   es belonging to the sec  on: other service ac  vi  es 
and administra  on and support service ac  vi  es where the enterprises spent an average of PLN 10.2 million on invest-
ment each, as well as informa  on and communica  on – PLN 7.2 million.

Industrial en   es invested the most – 39.2% of the expenditure on fi xed assets made by all en   es with foreign capital, 
including 36.4% in manufacturing and 14.5% in trade; repair of motor vehicles sec  ons.

In 2014, as compared to 2012, the highest increase in capital expenditure (by 105.4%) was recorded the in sec  ons: trans-
porta  on and storage and in manufacturing – a 53.6% increase.

1.5. Import and export ac  vity

626 en   es with foreign capital conducted import ac  vity in 2014 (by 10.4% more than in 2012), which equalled 
43.8% of the surveyed popula  on with foreign capital. The value of imports generated by these en   es amounted to 
PLN 18.2 billion and was by PLN 4.4 billion higher than the value of imports obtained in 2012. The value of imports achie-
ved by the en   es with foreign capital in Pomorskie Voivodship represented 4.6% of the total value of imports carried 
out by the en   es na  onwide, which meant an increase of 0.9 percentage points in comparison with 2012, alongside of 
a 0.4 percentage point increase in the number of impor  ng en   es. The value of imports of raw materials, products and 
semi-fi nished products for manufacturing purposes stood at PLN 8.5 billion, i.e. by 49.8% more than in 2012. The value of 
imported goods for resale amounted to PLN 7.2 billion (by 22.5% more), and in 92.8% was generated by en   es opera  ng 
in trade; repair of motor vehicles.

44.3% of the surveyed popula  on of en   es with foreign capital conducted export ac  vity in 2014 (in 2012 – 41.3%). The 
largest increase was recorded in en   es expor  ng services (from 383 en   es in 2012 to 439 in 2014).

The value of exports in en   es with foreign capital conduc  ng ac  vity in Pomorskie Voivodship in 2014 amounted to 
PLN 21.1 billion and was by PLN 4.8 billion higher than in 2012. The surveyed en   es’ exports of goods and services and 
goods or materials in domes  c exports achieved by en   es with foreign capital share increased by 0.8 percentage points 
to 5.3%, as compared to 2012. As in previous years, the highest percentage of exports in 2014 was achieved by the en   es 
opera  ng in industry – 69.2% (in 2012 and 2013, respec  vely 64.4% and 65.5%).

Exports of products represented the biggest value of exports – 63.1%, whereas exports of goods and materials made up 
20.8% and the exports of services – 16.1%. 
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2. En   es with foreign capital against the background of the en   es submi   ng fi nancial reports

Data illustra  ng the results of economic ac  vity generated by en   es with foreign capital employing 10 and more 
persons are shown against results achieved by the group of en   es in the same size class which submi  ed balance sheet 
and profi t and loss account for 2014 (called “repor  ng en   es” in the publica  on). 

530 en   es with foreign capital employing 10 or more people were analysed, whereas the surveyed en   es submi  ng 
fi nancial reports (balance sheet and profi t and loss account) reached a total of 3450. The en   es employing 10 and more 
persons accounted for 37.1% of the total popula  on of en   es with foreign capital. In manufacturing they accounted for 
63.7%, in transporta  on and storage – 51.3% and in trade; repair of motor vehicles – 33.4%.

At the end of 2014, the share capital employed by this group of en   es with foreign capital reached PLN 5.2 billion (55.4% 
of the share capital of all en   es with foreign capital), including PLN 4.2 billion foreign capital (58.3% of the total foreign 
capital). In manufacturing, the rates were respec  vely 97.3% and 97.2%, in trade; repair of motor vehicles 93.7% and 
94.6%, in transporta  on and storage, respec  vely 81.5% and 78.9%.

Total revenues of the surveyed en   es with foreign capital amounted to PLN 51.0 billion. Their share in the revenues 
of all repor  ng en   es represented 26.6%. The total revenues obtained by the en   es with foreign capital in the trade; 
repair of motor vehicles accounted for 32.7% of the total revenues of en   es submi   ng fi nancial reports. Manufacturing 
and transporta  on and storage sec  ons accounted for, respec  vely, 26.8% each.

Total cost of revenues in the en   es with foreign capital amounted to PLN 48.3 billion and accounted for 26.2% of the 
costs incurred by the en   es submi   ng fi nancial reports.

405 en   es with foreign capital in Pomorskie Voivodship generated net profi t – 13.9% of all en   es submi   ng fi nancial 
reports and showing net profi t. Most of them operated in manufacturing – 39.0%, in trade; repair of motor vehicles 
– 20.5%, and in transporta  on and storage – 12.1%.

Net fi nancial result of en   es with foreign capital amounted to PLN 2.3 billion and accounted for 38.5% of net fi nancial 
result of en   es submi   ng fi nancial reports.

The value of fi xed assets of en   es with foreign capital amounted to PLN 26.7 billion at the end of 2014, which made up 
26.4% of the value of fi xed assets of all repor  ng en   es. In the structure of fi xed assets owned by the en   es with fore-
ign capital, tangible assets accounted for 43.5%, long-term fi nancial assets – 22.0%, and intangible assets – 3.6%.  These 
shares stood at 60.7%, 25.3% and 2.6% respec  vely in the repor  ng en   es.

At the end of 2014, en   es with foreign capital owned the equity worth PLN 19.1 billion, which accounted for 24.0% of 
the total equity of the repor  ng en   es.

Liabili  es of en   es with foreign capital amounted to PLN 27.1 billion at the end of 2014. In the structure of liabili  es of 
en   es with foreign capital, short-term liabili  es accounted for 53.3%, while long-  me liabili  es – 46.7%. In the repor  ng 
en   es, these shares were respec  vely 54.0% and 46.0%.

Cost level indicator in en   es with foreign capital reached 94.6% (repor  ng en   es – 96.3%, respec  vely). Return on 
equity stood at 12.1% in en   es with foreign capital. It was by 4.6 percentage points higher than the ra  o reported 
by all en   es submi   ng fi nancial reports. The fi rst degree fi nancial liquidity indicator for en   es with foreign capital 
accounted for 34.5% in 2014, while the second degree fi nancial liquidity indicator reached 102.0 %. These indicators were 
higher in the repor  ng en   es where they accounted for 43.5% and 106.1% respec  vely.
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