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Tabl. Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne  
 

 

 

Wyszczególnienie I-VI 2012 I-VI 2013 

w milionach złotych 

Przychody z całokształtu działalności 1160587,9 1141214,9 

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów  i 
materiałów 

1118124,3 1100270,4 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 1104931,1 1087890,5 

w tym koszt własny sprzedanych  produktów oraz 
wartość sprzedanych towarów i materiałów 

1069102,7 1052123,0 

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49021,6 48147,4 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 3540,3 5264,2 

Wynik na działalności finansowej 3094,9 -87,2 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -25,7 -14,0 

Wynik na działalności gospodarczej 55656,8 53324,4 

Wynik finansowy brutto 55631,1 53310,4 

Wynik finansowy netto 46195,5 45442,0 

Zysk netto 59672,2 59642,2 

Strata netto 13476,7 14200,3 

w % 

Wskaźnik poziomu kosztów 95,2 95,3 

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów,  
 towarów i materiałów 4,4 4,4 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,8 4,7 

Wskaźnik rentowności obrotu netto 4,0 4,0 

Wskaźnik płynności I stopnia 

Wskaźnik płynności II stopnia 

32,0 

97,3 

33,5 

98,3 
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Financial results of non-financial enterprises 
a)  

 
 

 

Specification 
 

 

 

I-VI 2012 I-VI 2013 

in million zl 

Revenues from total activity 1160587,9 1141214,9 

of which revenues from the sale of products,  

goods and materials 
1118124,3 1100270,4 

Costs of obtaining revenues from total acticities 1104931,1 1087890,5 

of which prime cost of sold products and 

value of sold goods and materials 
1069102,7 1052123,0 

Financial result from the sale of products, goods  

and materials 

49021,6 48147,4 

Result on other operating activity 3540,3 5264,2 

Result on financial operations 3094,9 -87,2 

Result on extraordinary events -25,7 -14,0 

Financial results on economic activity  55656,8 53324,4 

Gross financial result 55631,1 53310,4 

Net financial result 46195,5 45442,0 

Net profit 59672,2 59642,2 

Net loss  13476,7 14200,3 

in % 

Cost level indicator  95,2 95,3 

Sales profitability rate 
4,4 4,4 

Gross turnover profitability rate  4,8 4,7 

Net turnover profitability rate  4,0 4,0 

Liquidity ratio of the first degree 

Liquidity ratio of the second degree 

32,0 

97,3 

33,5 

98,3 

 

a) Data refer to enterprises keeping double entry accounts with 50 and more employed persons. Data do 

not include agriculture, hunting, forestry, fishing, financial intermediation and higher education. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


