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Tabl. Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne  

 
 
 

Wyszczególnienie 2011 2012 

I – IX 

w milionach złotych 

Przychody z całokształtu działalności 1652839,5 1760310,2

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów  i 
materiałów 

1597444,5 1699803,9

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 1560099,4 1679033,6

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

1510254,5 1625723,4

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87190,0 74080,4

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 6333,7 5139,9

Wynik na działalności finansowej -783,6 2056,3

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 27,1 -38,7

Wynik na działalności gospodarczej 92740,1 81276,6

Wynik finansowy brutto 92767,2 81237,9

Wynik finansowy netto 77391,7 67229,6

Zysk netto 90492,5 84822,1

Strata netto 13100,7 17592,5

w % 

Wskaźnik poziomu kosztów 94,4 95,4

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, 
 towarów i materiałów 5,5 4,4

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 5,6 4,6

Wskaźnik rentowności obrotu netto 4,7 3,8

Wskaźnik płynności I stopnia 

Wskaźnik płynności II stopnia 

36,7 

104,5 

31,3

97,4
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Financial results of non-financial enterprises a)   
 

 

Specification 2011 2012 

I - IX 

in million zl 

Revenues from total activity 1652839,5 1760310,2

of which revenues from the sale of products,  
goods and materials 

1597444,5 1699803,9

Costs of obtaining revenues from total acticities 1560099,4 1679033,6

of which prime cost of sold products and 
value of sold goods and materials 

1510254,5 1625723,4

Financial result from the sale of products, goods 
and materials 

87190,0 74080,4

Result on other operating activity 6333,7 5139,9

Result on financial operations -783,6 2056,3

Result on extraordinary events 27,1 -38,7

Financial results on economic activity  92740,1 81276,6

Gross financial result 92767,2 81237,9

Net financial result 77391,7 67229,6

Net profit 90492,5 84822,1

Net loss  13100,7 17592,5

in % 

Cost level indicator  94,4 95,4

Sales profitability rate 5,5 4,4

Gross turnover profitability rate  5,6 4,6

Net turnover profitability rate  4,7 3,8

Liquidity ratio of the first degree 

Liquidity ratio of the second degree 

36,7

104,5

31,3

97,4
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




