
 
 

INFORMACJE SYGNALNE 

28.12.2018 r. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych  
w województwie pomorskim w 2017  r. 

 
W 2017 r. badane przedsiębiorstwa wykazały lep-
sze wyniki finansowe od uzyskanych rok wcześniej. 
Poprawiły się również podstawowe wskaźniki 
ekonomiczno-finansowe. 

 

 

 

W województwie pomorskim 3357 podmiotów gospodarczych1 (wobec 3456 w 2016 r.), prowa-
dzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wyniosła 10 i więcej osób, sporzą-
dziło bilans i rachunek zysków i strat za 2017 r. w ramach rocznego badania działalności  
gospodarczej przedsiębiorstw.  

Jednostki sektora prywatnego stanowiły 94,7% tej zbiorowości (94,8% w 2016 r.). Z ogólnej 
liczby jednostek biorących udział w badaniu 64,3% przypadało na podmioty o liczbie pracują-
cych do 49 osób, 29,5% na jednostki o liczbie pracujących od 50 do 249 osób i 6,2% na przed-
siębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 249 osób (w 2016 r. wartości te wyniosły odpowied-
nio 66,1%, 28,0% i 5,9%). 

Badane przedsiębiorstwa uzyskały w 2017 r. wyższe niż przed rokiem wyniki finansowe.  

Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 10,1 mld zł (wzrost o 9,4% w porównaniu 
z 2016 r.), który w 74,6% wypracowany został przez jednostki sektora prywatnego. 
 

Tablica 1. Dane bilansowe, wyniki finansowe przedsiębiorstw 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 

2017 

ogółem 
sektor 

publiczny prywatny 

w mln zł w % ogółem 
Liczba przedsiębiorstw 3456 3357 178 3179 94,7 
Aktywa (Pasywa) 181097,3 186288,1 68834,6 117453,5 63,0 
      w tym:      
   aktywa trwałe 109003,3 110537,6 50204,5 60333,0 54,6 
   aktywa obrotowe 71919,8 75533,6 18629,1 56904,4 75,3 
Kapitał ( fundusz ) własny 84083,9 91591,7 36309,9 55281,8 60,4 
Zobowiązania i rezerwy na  
    zobowiązania 

97013,4 94696,4 32524,8 62171,6 65,7 

       w tym:      
    zobowiązania długoterminowe 37187,8 34034,8 15029,7 19005,2 55,8 
    zobowiązania krótkoterminowe 47931,3 48606,3 10821,7 37784,5 77,7 
Przychody z całokształtu  
   działalności  

194719,4 214690,3 51217,7 163472,6 76,1 

   w tym przychody netto ze  
      sprzedaży produktów  
      (wyrobów i usług), towarów  
      i materiałów  

186532,9 205643,2 48230,2 157413,0 76,5 

                                                           
1 Z wyjątkiem podmiotów gospodarczych prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwe-
stycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury po-
siadających osobowość prawną oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.  

       9,4% 
 

Wzrost wyniku finansowego 
przedsiębiorstw netto w 2017 r.  

w stosunku do roku poprzedniego 

W 2017 r. przychody z cało-
kształtu działalności bada-
nych przedsiębiorstw woje-
wództwa pomorskiego rosły 
szybciej niż koszty tej dzia- 
łalności, co wpłynęło na  
poprawę wskaźnika poziomu 
kosztów 



 

 
Tablica 1. Dane bilansowe, wyniki finansowe przedsiębiorstw (dok.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 

2017 

ogółem 
sektor 

publiczny prywatny 

w mln zł w % ogółem 

Koszty uzyskania  przychodów  
   z całokształtu działalności  

183992,3 202712,2 48166,2 154546,0 76,2 

   w tym koszt własny sprzeda- 
      nych produktów (wyrobów  
      i usług) oraz wartość sprzeda- 
      nych towarów i materiałów 

176952,7 195550,0 45678,4 149871,6 76,6 

Wynik finansowy brutto  10727,2 11978,1 3051,5 8926,6 74,5 

Zysk brutto  12507,1 13468,5 3170,3 10298,3 76,5 

Strata brutto  1779,9 1490,4 118,8 1371,7 92,0 

Obowiązkowe obciążenia wyniku  
   finansowego brutto 

1511,6 1899,6 494,9 1404,7 73,9 

Wynik finansowy netto  9215,5 10078,5 2556,6 7521,9 74,6 

Zysk netto  10905,6 11584,2 2684,0 8900,2 76,8 

Strata netto   1690,1 1505,7 127,4 1378,3 91,5 

 

Wartość aktywów badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 186,3 mld zł,  
co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 2,9%. 

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 110,5 mld zł (109,0 mld zł w 2016 r.), w tym w sektorze 
prywatnym znajdowało się 54,6% wartości majątku. 

 

Tablica 2. Podstawowe relacje ekonomiczne  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 

2017 

ogółem 
sektor 

publiczny prywatny 

w %  

Wskaźnik poziomu kosztów 
   z całokształtu działalności  94,5 94,4 94,0 94,5 

Wskaźnik rentowności obrotu  
   brutto 5,5 5,6 6,0 5,5 

Wskaźnik rentowności obrotu   
   netto  4,7 4,7 5,0 4,6 

Wskaźnik płynności I stopnia  39,0 40,6 68,5 32,6 

Wskaźnik płynności II stopnia  102,7 106,2 132,4 98,7 

 

Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w sekcjach: informacja 
i komunikacja (o 13,2 p.proc.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 3,9 p.proc.),  
a największy spadek w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 19,9 p.proc.). 

Według stanu w końcu grudnia 2017 r. aktywa obrotowe pomorskich przedsiębiorstw objętych 
badaniem wyniosły 75,5 mld zł, tj. o 5,0% więcej niż przed rokiem. Aktywa te w większości kon-
centrowały się w jednostkach sektora prywatnego (75,3%).  

Największą część aktywów obrotowych stanowiły należności krótkoterminowe – 41,9% (31,7 mld zł) 
i w porównaniu z 2016 r. ich udział zmniejszył się o 0,3 p.proc., przy zwiększeniu wartości o 4,4%. 

W pomorskich przedsiębiorstwach w skali roku zwiększyły się zapasy (o 6,9%), inwestycje krót-
koterminowe (o 5,6%) oraz należności krótkoterminowe (o 4,4%). Zmniejszyły się natomiast krót-
koterminowe rozliczenia międzyokresowe (o 7,6%). 

Wzrost przychodów z cało-
kształtu działalności przedsię-
biorstw w porównaniu do 2016 r. 
wyniósł 10,3% 



 

 
Relacja zobowiązań krótkoterminowych do należności krótkoterminowych w końcu grudnia 2017 r. 
wyniosła 153,5% i zmniejszyła się o 4,5 p.proc. w porównaniu z 2016 r. 

 

Wykres 1. Aktywa trwałe i obrotowe oraz pasywa (stan w dniu 31 XII 2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitały (fundusze) własne badanych przedsiębiorstw wyniosły na koniec 2017 r. 91,6 mld zł,  
w tym 60,4% przypadało na jednostki sektora prywatnego (wobec odpowiednio 84,1 mld zł  
i 60,5% w 2016 r.). 

Zobowiązania pomorskich przedsiębiorstw objętych badaniem na 31 grudnia 2017 r. wyniosły łącznie 
82,6 mld zł, przy czym zobowiązania długoterminowe w ciągu roku zmniejszyły się o 8,5%, a krótkoter-
minowe wzrosły o 1,4%. W ogólnej kwocie zobowiązań krótkoterminowych blisko połowę (44,9%) sta-
nowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 

 

Wykres 2. Koszty w układzie rodzajowym w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego 
udział wartości sprzedanych towarów i materiałów (o 1,1 p.proc.) oraz kosztów podatków i opłat  
(o 0,3 p.proc.). Zmniejszył się natomiast udział usług obcych (o 0,5 p.proc.), zużycia materiałów 
(o 0,3 p.proc.), amortyzacji, zużycia energii i kosztów wynagrodzeń (po 0,1 p.proc.). Udział ubez-
pieczeń społecznych i innych świadczeń pozostał na niezmienionym poziomie. 

 



 

 
Tablica 3. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników finansowych w 2017 r. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Liczba  
przedsię- 
biorstw  
ogółem 

Z wynikiem finansowym brutto Z wynikiem finansowym netto 

dodatnim  
(zysk) 

ujemnym  
(strata) 

zerowym  
(0) 

dodatnim  
(zysk) 

ujemnym  
(strata) 

zerowym  
(0) 

w % ogółu przedsiębiorstw 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE                 3357 83,3 16,6 0,1 82,8 17,2 0,1 

Sektor publiczny  178 74,2 25,8 - 73,6 26,4 - 

Sektor prywatny  3179 83,8 16,1 0,1 83,3 16,7 0,1 

 

Wykres 3. Podstawowe dane dla wybranych sekcji PKD w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blisko 80% ogólnej wartości wyniku finansowego netto wypracowały przedsiębiorstwa z na-
stępujących sekcji: przetwórstwo przemysłowe (39,0%), handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych (17,9%), informacja i komunikacja (11,0%), budownictwo (6,4%) oraz obsługa rynku nie-
ruchomości (2,9%). 

Wykres 4. Wynik finansowy netto oraz wskaźnik rentowności obrotu netto w latach 2005-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sekcji rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 91,7 % 
podmiotów uzyskało dodatni 
wynik finansowy netto. W sek-
cji obsługa rynku nierucho-
mości udział tych podmiotów 
wyniósł 89,3% 

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2


 

 
Mapa 1. Wynik finansowy netto oraz wskaźnik rentowności obrotu netto według województw  
                 w 2017 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem wielkości wskaźnika rentowności obrotu netto województwo pomorskie znalazło się 
na 4 pozycji w kraju, osiągając wskaźnik 4,7%, po województwach: świętokrzyskim (5,5%), lubelskim 
(5,4%) i mazowieckim (4,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 r. przedsiębiorstwa  
z województwa pomorskiego 
osiągnęły 6,5% (10,1 mld zł) 
wyniku finansowego netto 
badanych podmiotów go-
spodarczych w kraju 

W rankingu województw  
wysokość wyniku finanso-
wego netto uplasowała  
województwo pomorskie na  
5 pozycji w kraju po woje-
wództwach: mazowieckim, 
śląskim, wielkopolskim  
i małopolskim 

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-3
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-3
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Powiązane opracowania 

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2016 r. 

Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

Dziedzinowa Baza Wiedzy Przedsiębiorstwa Niefinansowe (DBW) 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej z dziedziny  Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych 
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