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Opracowanie sygnalne                                                          

 

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych  

w okresie I-VI 2015 roku. 
 
 W I półroczu 2015 r. badane przedsiębiorstwa¹ uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki 
finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.  

 

Wyszczególnienie 

I-VI 2014 I-VI 2015  

I-VI 2014=100 w milionach złotych 

Przychody z całokształtu działalności 1 169 743,9 1 211 368,2 103,6 

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów  i materiałów 1 134 193,8 
1 174 981,7 103,6 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 1 115 284,8 1 146 901,9 102,8 

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

1 082 212,7 1 117 396,7 103,3 

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 981,1 57 585,0 110,8 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 5 044,5 4 280,8 84,9 

Wynik na operacjach finansowych -2 566,5 2 600,5 x 

Wynik na działalności gospodarczej 54 459,1 64 466,3 118,4 

Wynik finansowy brutto 54 513,9 64 367,5 118,1 

Wynik finansowy netto 46 130,0 54 471,6 118,1 

Zysk netto 61 031,7 67 131,3 110,0 

Strata netto 14 901,7 12 659,7 85,0 

 w % 

Wskaźnik poziomu kosztów 95,3 94,7 x 

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  4,6 4,9 
x 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,7 5,3 x 

Wskaźnik rentowności obrotu netto 3,9 4,5 x 

Wskaźnik płynności I stopnia 35,2 36,2 x 

Wskaźnik płynności II stopnia 100,6 101,1 x 

 

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,6% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty 

ich uzyskania wzrosły o 2,8%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów 

(z 95,3% przed rokiem do 94,7%). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz 

koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 3,6% i o 3,3%).  

 

 



Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 57,6 mld zł i był wyższy 

o 10,8% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 

4,3 mld zł i był niższy o 0,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach 

finansowych (2,6 mld zł wobec minus 2,6 mld zł przed rokiem), co było następstwem wzrostu 

przychodów na operacjach finansowych w skali roku (o 12,8%) oraz spadku kosztów tych operacji 

(o 15,5%).  

Wynik finansowy brutto wyniósł 64,4 mld zł wobec 54,5 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia 

ukształtowały się na poziomie 9,9 mld zł wobec 8,4 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 54,5 mld zł 

i był wyższy o 18,1% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 67,1 mld zł i był wyższy o 10,0% 

od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 12,7 mld zł i zmniejszyła się o 15,0%. 

Zysk netto wykazało 75,0% ogółu przedsiębiorstw (wobec 73,9% przed rokiem), a uzyskane przez nie 

przychody stanowiły 83,6% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 

79,2% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 79,2% jednostek (przed 

rokiem 79,7%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej 

sekcji wyniósł 89,7% (wobec odpowiednio 80,8% przed rokiem). 

 

 
Dla ogółu przedsiębiorstw wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 94,7% 

(wobec 95,3% przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

zwiększył się o 0,3 p.proc. do 4,9%, wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł o 0,6 p.proc. do 5,3%, 

wskaźnik rentowności obrotu netto wzrósł o 0,6 p.proc. do 4,5%. Poprawę wskaźnika rentowności 

obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (z 2,7% do 7,0%), 

budownictwie (z 0,7% do 2,7%), obsłudze rynku nieruchomości (z 5,1% do 7,1%), informacji 

i komunikacji (z 5,9% do 7,1%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (z 4,0% do 5,2%). 

W handlu; naprawie pojazdów samochodowych rentowność obrotu netto nie uległa zmianie i podobnie 

jak przed rokiem ukształtowała się na poziomie 1,5%. Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności 

obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 10,1% do 6,8%) oraz 

w górnictwie i wydobywaniu (z 1,8% do minus 0,7%).  

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 36,2% (35,2% przed rokiem), a płynności 

finansowej II stopnia 101,1% (100,6%). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 47,8% 

przedsiębiorstw (wobec 46,0% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% 

do 130% odnotowano w 12,4% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,6%przed rokiem). 
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W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział kosztów usług obcych (o 0,5 p.proc.), 

kosztów wynagrodzeń (o 0,3 p.proc.) oraz amortyzacji i pozostałych kosztów (po 0,1 p.proc.). 

Zmniejszył się udział zużycia materiałów (o 0,9 p.proc.) oraz podatków i opłat (o 0,1 p.proc.). 

Udział kosztów zużycia energii, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń utrzymał się na poziomie 

sprzed roku. 
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Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 50,3% wykazało w I półroczu br. sprzedaż na eksport 

(wobec 49,8% rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 4,7% wyższy niż przed rokiem. 

Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu 

badanych podmiotów zwiększył się o 0,3 p.proc. do 24,2%. Spośród jednostek eksportujących, 

zysk netto wykazało 79,6% przedsiębiorstw wobec 79,8% przed rokiem. Podstawowe relacje 

ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznej poprawie i były lepsze niż dla 

ogółu badanych przedsiębiorstw.  

W I półroczu 2015 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 51,7 mld zł i były 

(w cenach stałych) o 10,9% wyższe niż przed rokiem (w I półroczu 2014 r. notowano wzrost o 14,4%). 

Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 14,1%, natomiast na maszyny, urządzenia techniczne 

narzędzia oraz środki transportu wzrosły o 8,5%. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 59,6% 

(przed rokiem 60,2%). Nakłady realizowało 80,0% badanych przedsiębiorstw wobec 80,3% przed 

rokiem. 

 Największy wzrost nakładów (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 39,9% wobec wzrostu przed rokiem o 14,9%), 

w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 23,9% wobec wzrostu przed 

rokiem o 24,1%), przetwórstwie przemysłowym (o 17,4% wobec wzrostu o 10,0%). Obniżyły się 

natomiast nakłady w górnictwie i wydobywaniu (o 10,6% wobec spadku o 2,1%), transporcie 

i gospodarce magazynowej (o 7,6% wobec wzrostu o 22,0%) oraz w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych (o 8,2% wobec wzrostu przed rokiem o 22,2%). 

¹
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 862 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których 

liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej 

i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). 

 

Opracowanie merytoryczne 

Departament Przedsiębiorstw 

Jerzy Bajorek                 Tel. 22 608 3342 

Lucyna Słomska            Tel. 22 608 3565 

Rozpowszechnianie 

Rzecznik Prasowy GUS 

Artur Satora 

Tel. 22 608 3475, 22 608 3009 

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/ 
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