
 

Warszawa, 29.10.2004 
 

Bilansowe wyniki finansowe 
podmiotów gospodarczych za 2003 r.  

 
 
 Wartość aktywów badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosła 1145,6 mld zł, 
z tego 63,6% stanowiły aktywa trwałe, a 36,4% aktywa obrotowe. 
 Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 728,2 mld zł, z czego w sektorze prywatnym 
znajdowało się 67,7% majątku, a w sektorze publicznym 32,3%.  
 W strukturze aktywów trwałych netto 76,8% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (głównie 
środki trwałe), 14,3% inwestycje długoterminowe, 3,8% należności długoterminowe, 3,2% 
wartości niematerialne i prawne i 1,8% długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 
 Aktywa obrotowe wyniosły 417,3 mld zł i w większości (80,9%) koncentrowały się sektorze 
prywatnym. W ich strukturze 51,2% stanowiły należności krótkoterminowe (w tym głównie 
należności z tytułu dostaw i usług),  25,5% - zapasy, 20,8% - inwestycje krótkoterminowe (w 
99,1% krótkoterminowe aktywa finansowe) i 2,4% krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe. 
 W strukturze pasywów 45,4% stanowiły kapitały (fundusze) własne, a 54,6% zobowiązania i 
rezerwy na zobowiązania. 
 Kapitały własne badanych przedsiębiorstw wyniosły na koniec roku 519,8 mld zł, z czego 
69,1% przypadało na jednostki sektora prywatnego. 
 
 
1) Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2003, w ramach rocznego badania działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw, uzyskano od 45742 jednostek, o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi 
rachunkowe i zorganizowanych w formie spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, 
przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych 
wykonujących działalność gospodarczą i państwowych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem podmiotów 
prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, 
szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz indywidualnych 
gospodarstw rolnych. 
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 Elementy kapitałów (funduszy) własnych przedstawiały się następująco: 
- kapitały (fundusze) podstawowe – 361,1 mld zł,  
- należne wpłaty na kapitał podstawowy – minus 2,8 mld zł,  
- udziały (akcje) własne – minus 2,2 mld zł  
- kapitały (fundusze) zapasowe – 162,8 mld zł,  
- kapitały (fundusze) z aktualizacji wyceny – 48,6 mld zł, 
- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – 24,0 mld zł, 
- wyniki finansowe z lat ubiegłych – minus 96,7 mld zł, 
- wyniki finansowe netto roku obrotowego – 26,8 mld zł, 
- odpisy z zysków netto w ciągu roku obrotowego – minus 1,8 mld zł. 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec roku 625,8 mld zł, z czego 
zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 58,5% (366,0 mld zł), a zobowiązania 
długoterminowe 29,5% (184,7 mld zł). Wartość rezerw na zobowiązania osiągnęła stan 
30,7 mld zł (w tym 7,0 mld zł stanowiły rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego). 
 Przychody z całokształtu działalności prezentowanych podmiotów gospodarczych w 2003 r. 
wyniosły 1399,2 mld zł i były o 14,2% wyższe niż w 2002 r. W strukturze przychodów 
z całokształtu działalności 55,4% stanowiły przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i 
usług), a 39,6% przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Pozostałe przychody operacyjne i 
przychody finansowe stanowiły 5,0% przychodów z całokształtu działalności. Z ogółem 
przychodów z całokształtu działalności 79,8% to obroty uzyskane przez jednostki sektora 
prywatnego. 
 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 1357,1 mld zł i były 
o 11,3% wyższe niż w 2002 r. Na jednostki sektora prywatnego przypadało 80,0% kosztów 
uzyskania przychodów z całokształtu działalności. Wynik finansowy na działalności gospodarczej 
wyniósł 42,1 mld zł wobec 6,0 mld w 2002 r. 
 Po uwzględnieniu salda zysków i strat nadzwyczajnych, w kwocie minus 1,2 mld zł (4,9 mld zł 
zyski nadzwyczajne i 6,1 mld zł straty nadzwyczajne), wynik finansowy brutto wyniósł 40,9 mld 
zł wobec 6,5 mld zł w 2002 r. 
 Obciążenia wyniku finansowego brutto wyniosły 14,2 mld zł wobec 10,1 mld zł w 2002 r., 
w tym z tytułu podatku dochodowego odpowiednio 13,3 mld zł i 9,5 mld zł. 
 Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 26,8 mld zł wobec minus 3,6 mld zł 
w 2002 r., przy wzroście zysku netto o 58,1% i ograniczeniu straty netto o 27,0%. Z ogólnej liczby 
prezentowanych jednostek 71,4% wykazało na koniec roku 2003 zysk netto (66,5% w 2002 r.), a 
ich udział w przychodach z całokształtu działalności wzrósł z  74,7%  w 2002 r. do 79,3% w 2003 
r. 
 W 2003 r. odnotowano poprawę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych 
w stosunku do notowanych w 2002 r. Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności 
wyniósł 97,0% (wobec 99,5% w 2002 r.), wskaźnik rentowności obrotu brutto 2,9% (wobec 
0,5%), wskaźnik rentowności obrotu netto 1,9% (wobec minus 0,3%). 
 Sprzedaż na eksport wykazało 27,6% badanych przedsiębiorstw wobec 26,6% w 2002 r. 
Poziom sprzedaży eksportowej był o 28,1% wyższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach 
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem podmiotów zwiększył się z 13,0% w 2002 
r. do 14,6%. 
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Tabl.1. Podstawowe informacje o badanych podmiotach gospodarczych w 2002 i 2003 roku 
 
            

 
Wyszczególnienie 

2002 2003 

podmioty 
o liczbie 

pracujących 
50-249 osób 

podmioty 
o liczbie 

pracujących 
250 i więcej 

osób 

2002=100 

Liczba jednostek 44064 45742 13176 2699 103,8 
   w miliardach złotych     

Aktywa (Pasywa) 1053,1 1145,6 299,9 648,8 108,8 

Aktywa trwałe 683,0 728,2 177,2 434,9 106,6 

Aktywa obrotowe 370,1 417,3 122,7 214 112,8 

Kapitał (fundusz) własny 470,4 519,8 144,1 299,8 110,5 

Zobowiązania długoterminowe 161,5 184,7 38,9 113,3 114,4 

Zobowiązania krótkoterminowe 351,7 366,0 103,4 182,9 104,1 

Przychody z całokształtu 
  działalności 1225,5 1399,2 392,9 736,6 114,2 

Koszty uzyskania przychodów 
  z całokształtu działalności 1219,5 1357,1 383,4 708,1 111,3 

Wynik finansowy brutto 6,5 40,9 9,6 27,2 629,2 

   Zysk brutto 45,4 69,2 16,4 41,7 152,4 

   Strata brutto 38,9 28,3 6,9 14,5 72,8 

Obowiązkowe obciążenia 
  wyniku finansowego 10,1 14,2 3,8 8,8 140,6 

   Podatek dochodowy 9,5 13,3 3,7 8,1 140,0 

Wynik finansowy netto -3,6 26,8 5,8 18,4 x 

   Zysk netto 34,6 54,7 12,7 32,8 158,1 

   Strata netto 38,2 27,9 6,9 14,4 73,0 

   w procentach     

Wskaźnik poziomu kosztów 
  z całokształtu działalności 1) 99,5 97,0 97,6 96,1 x 

Wskaźnik rentowności 
 obrotu brutto 2) 0,5 2,9 2,4 3,7 x 

Wskaźnik rentowności 
  obrotu netto 3) -0,3 1,9 1,5 2,5 x 

Wskaźnik płynności I stopnia 4) 19,5 24,2 22,6 26,2 x 
 
 
1) Relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności. 
2) Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. 
3) Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. 
4) Relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych). 
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 Tabl.2.  Wybrane aktywa i pasywa według sekcji PKD (stan na 31.12.2003r.) 
 
 

  
Wyszczególnienie 

Aktywa 
trwałe 

Aktywa 
obrotowe 

 

Kapitał 
(fundusz) 
własny 

Zobowią- 
zania i 

rezerwy 
na zobo- 
wiązania 

 

Zapasy 

   
Zobowią- 

zania  
długoter- 
minowe 

Zobowią- 
zania  

krótko-te
rminowe 

zobowią
- 

zania 
z tytułu 
dostaw 
i usług 

w miliardach złotych 

OGÓŁEM 728,2 417,3 106,6 519,8 625,8 184,7 366,0 183,0 

Rolnictwo, łowiectwo  
 i leśnictwo 19,4 7,3 2,1 21,3 5,4 1,8 3,1 1,1 

Rybołówstwo 
 i rybactwo 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Przemysł 308,5 199,7 56,1 230,5 277,7 64,9 174,8 81,6 

  Górnictwo 
   i kopalnictwo 24,4 8,6 1,7 11,7 21,3 4,4 9,5 3,1 

  Przetwórstwo 
   przemysłowe 181,1 164,2 51,5 141,5 203,8 37,6 144,0 69,0 

  Wytwarzanie i zaopat- 
   rywanie w energię 
   elektryczną, gaz, wodę 

103,0 26,9 2,9 77,3 52,5 22,9 21,2 9,5 

Budownictwo 16,1 23,4 3,5 10,8 28,7 5,8 18,6 11,1 

Handel i naprawy 68,0 105,8 38,2 57,2 116,7 16,4 93,1 63,8 

Hotele i restauracje 6,2 1,0 0,1 4,0 3,3 1,6 1,4 0,5 

Transport, gospodarka 
 magazynowa i łączność 127,3 26,4 2,1 52,7 100,9 54,5 33,4 11,6 

Pośrednictwo 
 finansowe 15,6 13,7 0,2 7,6 21,7 10,0 10,5 1,5 

Obsługa nieruchomości 
 i firm; nauka 157,1 34,9 3,9 128,8 63,2 26,4 27,8 10,5 

Edukacja 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 

Ochrona zdrowia 
 i opieka społeczna 1,4 0,9 0,0 0,9 1,4 0,3 0,9 0,3 

Pozostała działalność 
 usługowa komunalna, 
 społeczna i indywidualna 

8,0 4,0 0,4 5,6 6,4 2,9 2,4 1,1 
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Tabl.3.  Podstawowe kategorie finansowe podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 
    w 2003 roku 
 
 

Wyszczególnienie Liczba 
jednostek 

Przychody z 
całokształtu 
działalności 

Koszty 
uzyskania 

przychodów 
z całokształtu 
działalności 

Wynik 
finansowy 

brutto 
(saldo) 

Obowiązkowe 
obciążenia 

wyniku 
finansowego 

Wynik 
finansowy 

netto 
(saldo) 

Wskaźnik 
rentow-n
ości netto 

  w miliardach  złotych   w % 

OGÓŁEM 45742 1399,2 1357,1 40,9 14,2 26,8 1,9 

Rolnictwo, łowiectwo  
 i leśnictwo 1727 12,8 13,2 -0,4 0,0 -0,5 -3,6 

Rybołówstwo 
 i rybactwo 57 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 5,1 

Przemysł 15554 646,0 618,1 27,4 8,0 19,4 3,0 

  Górnictwo 
  i kopalnictwo 224 38,4 30,0 7,7 0,4 7,3 19,0 

  Przetwórstwo 
  przemysłowe 14421 498,1 482,1 16,3 5,8 10,5 2,1 

  Wytwarzanie i zaopat- 
  rywanie w energię 
  elektryczną, gaz, wodę 

909 109,4 106,0 3,4 1,8 1,6 1,4 

Budownictwo 4202 58,0 57,8 0,2 0,5 -0,3 -0,5 

Handel i naprawy 14423 465,4 460,4 5,1 2,6 2,5 0,5 

Hotele i restauracje 650 5,2 5,1 0,1 0,1 0,0 -0,2 

Transport, gospodarka 
 magazynowa i łączność 2022 100,8 97,8 3,0 1,6 1,4 1,4 

Pośrednictwo 
 finansowe 300 17,5 16,7 0,8 0,3 0,5 2,9 

Obsługa nieruchomości 
 i firm; nauka 4899 72,5 68,0 3,8 0,6 3,2 4,4 

Edukacja 126 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 3,2 

Ochrona zdrowia 
 i opieka społeczna 872 5,7 5,7 0,1 0,0 0,0 0,5 

Pozostała działalność 
 usługowa komunalna, 
 społeczna i  
 indywidualna 

910 14,5 13,7 0,8 0,3 0,5 3,4 

 
 


