
 

  

  
  

 
 

 

 

Warszawa, 29.10.2012 r. 
 
 

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 

gospodarczych za 2011 r.  
 
 
 Wartość aktywów badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 

2348,6 mld zł, z tego 58,3% stanowiły aktywa trwałe, a 41,7% aktywa obrotowe. W porównaniu 

z rokiem 2010 zanotowano wzrost wartości aktywów o 10,1%. 

 Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1370,3 mld zł, z czego w sektorze prywatnym 

znajdowało się 70,9% majątku, a w sektorze publicznym 29,1% (rok wcześniej odpowiednio 

69,5% i 30,5%).  W strukturze aktywów trwałych netto 65,8% stanowiły rzeczowe aktywa 

trwałe, 25,0% – inwestycje długoterminowe, 4,0% – wartości niematerialne i prawne, 2,8% – 

należności długoterminowe, a 2,4% – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

 Wartość aktywów obrotowych wyniosła 978,3 mld zł (o 11,9% więcej niż na koniec 2010 r.). 

W sektorze prywatnym koncentrowało się 87,6% aktywów obrotowych. W strukturze aktywów 

obrotowych 44,0% stanowiły należności krótkoterminowe, 27,1% – inwestycje 

krótkoterminowe, 25,7% – zapasy, a 3,2% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 
  
 
 
1) W ramach rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, bilans oraz rachunek zysków i strat za 
rok 2011 uzyskano od 54189 jednostek (o 969 więcej niż za rok 2010) 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 oraz indywidualnych 
gospodarstw rolnych. Prezentowane dane nie obejmują również instytucji kultury posiadających osobowość prawną. 
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 W strukturze pasywów 49,8% stanowiły kapitały (fundusze) własne, a 50,2% zobowiązania 

i rezerwy na zobowiązania (w 2010 roku odpowiednio 51,5% i 48,5%). 

 Kapitały (fundusze) własne badanych przedsiębiorstw na koniec 2011 roku wyniosły 

1170,3 mld zł, z czego 72,4% przypadało na jednostki sektora prywatnego. 

 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec roku 1178,3 mld zł, w tym 

zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 57,2%, a zobowiązania długoterminowe 27,3%. 

Wartość rezerw na zobowiązania osiągnęła stan 88,4 mld zł.  

 Badane podmioty uzyskały w 2011 r. przychody z całokształtu działalności w wysokości 

2889,3 mld zł, tj. o 13,0% wyższe niż w 2010 r. W strukturze przychodów 55,8% stanowiły 

przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), 39,9% przychody ze sprzedaży towarów 

i materiałów, a 4,3% pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. Z ogółu 

przychodów z całokształtu działalności 88,8% to przychody uzyskane przez jednostki sektora 

prywatnego. 

 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 2751,8 mld zł i były 

o 13,6% wyższe niż w 2010 r. Na jednostki sektora prywatnego przypadało 89,2% kosztów 

uzyskania przychodów z całokształtu działalności. Wynik finansowy na działalności 

gospodarczej wyniósł 137,5 mld zł wobec 133,9 mld w 2010 r. 

 Po uwzględnieniu ujemnego salda zysków i strat nadzwyczajnych w kwocie 119,6 mln zł, 

wynik finansowy brutto wyniósł 137,6 mld zł (zysk 176,9 mld zł, strata 39,3 mld zł) wobec 

133,8 mld zł w 2010 r. 

 Obciążenia wyniku finansowego brutto z tytułu podatku dochodowego wyniosły 23,9 mld zł 

(rok wcześniej 21,3 mld zł). 

 Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 113,7 mld zł wobec 112,5 mld zł 

w 2010 r., przy wzroście zysku netto o 14,9% i wzroście straty netto o 92,9%. Zysk netto na  

koniec roku 2011 wykazało 79,1% ogółu badanych jednostek (79,4% w 2010 r.), a uzyskane 

przez nie przychody stanowiły 85,0% przychodów z całokształtu działalności (w 2010 r. 87,7%). 

 W badanych przedsiębiorstwach odnotowano w 2011 roku nieznaczne pogorszenie 

podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych w stosunku do notowanych w 2010 r. 

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 95,2% (wobec 94,8% 

w 2010 r.), wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,8% (wobec 5,2%), wskaźnik rentowności 

obrotu netto 3,9% (wobec 4,4%). 
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Tabl.1. Dane bilansowe, wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w 2011 i ich 
dynamika w stosunku do 2010 roku 

 

Wyszczególnienie ogółem 

podmioty 
o liczbie 

pracujących
10-249 osób 

podmioty 
o liczbie 

pracujących 
250 i więcej 

osób 

2010=100 

ogółem 

podmioty 
o liczbie 

pracujących 
10-249 osób 

podmioty 
o liczbie 

pracujących 
250 i więcej 

osób 

Liczba jednostek ............................ 54189 50967 3222 101,8 101,9 100,9

 w miliardach złotych   

Aktywa (Pasywa) ........................... 2348,6 928,0 1420,6 110,1 110,2 110,0

Aktywa trwałe ............................... 1370,3 474,4 895,9 108,9 108,7 109,0

Aktywa obrotowe .......................... 978,3 453,6 524,7 111,9 111,8 112,0

Kapitał (fundusz) własny .............. 1170,3 422,8 747,5 106,5 104,7 107,5
Zobowiązania i rezerwy na 
   zobowiązania  ............................. 1178,3 505,2 673,1 113,9 115,2 113,0

   zobowiązania długoterminowe .. 322,2 139,5 182,7 118,2 110,9 124,4
   zobowiązania 
krótkoterminowe ........................... 674,5 312,3 362,2 113,0 117,6 109,3

Przychody z całokształtu 
   działalności  ................................. 2889,3 1269,5 1619,8 113,0 113,9 112,4

Koszty uzyskania przychodów 
   z całokształtu działalności  ......... 2751,8 1230,6 1521,2 113,6 115,6 112,0

Wynik finansowy brutto ............... 137,6 39,1 98,5 102,9 77,6 118,2

   zysk brutto .................................. 176,9 66,4 110,5 114,8 106,4 120,5

   strata brutto ................................ 39,3 27,4 11,9 192,6 226,7 143,0

Podatek dochodowy ...................... 23,9 7,9 16,0 112,4 100,2 119,6

Wynik finansowy netto ................. 113,7 31,1 82,6 101,1 73,3 118,0

   zysk netto .................................... 152,1 58,2 93,9 114,9 107,0 120,4

   strata netto .................................. 38,4 27,1 11,3 192,9 226,5 142,1

 w procentach   
Wskaźnik poziomu kosztów 
   z całokształtu działalności 1) ...... 95,2 96,9 93,9 x x x
Wskaźnik rentowności 
   obrotu brutto 2) ........................... 4,8 3,1 6,1 x x x
Wskaźnik rentowności 
   obrotu netto  3) ............................. 3,9 2,5 5,1 x x x

Wskaźnik płynności I stopnia 4) ... 39,7 36,9 42,1 x x x
 
1) Relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności, wyrażona 
w procentach. 
2) Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności, wyrażona w procentach. 
3) Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności, wyrażona w procentach. 
4) Relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych), wyrażona 
w procentach.  
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 Tabl.2. Wybrane aktywa i pasywa według sekcji PKD (stan na 31.12.2011 r.) 
 

 Wyszczególnienie 
Aktywa 
trwałe 

Aktywa 
obrotowe

 

Kapitały 
(fundusze) 

własne 

Zobowią-
zania i 

rezerwy 
na zobo-
wiązania 

 

zapasy

zobowią-
zania 
długo-
termi-
nowe 

zobowią-
zania 

krótko-
termi-
nowe 

 

zobowią-
zania 

z tytułu 
dostaw 
i usług 

w miliardach złotych 

OGÓŁEM ..........................  1370,3 978,3 251,8 1170,3 1178,3 322,2 674,5 343,2

   w tym:   

Rolnictwo, leśnictwo, 
   łowiectwo i rybactwo .....  25,8 15,1 3,7 30,9 10,0 3,0 5,3 2,1

Przemysł ............................  697,8 445,1 128,2 630,0 513,0 120,8 296,5 151,8

   Górnictwo i wydobywanie 45,2 31,9 4,0 46,3 30,9 3,0 15,3 5,0

   Przetwórstwo 
      przemysłowe .................  360,3 347,3 115,0 341,7 365,9 89,6 238,3 131,2

   Wytwarzanie i zaopat- 
      rywanie w energię 
      elektryczną, gaz, parę 
      wodną i gorącą wodę ....  240,2 55,6 8,4 207,2 88,6 19,8 36,6 13,5

   Dostawa wody; 
      gospodarowanie 
      ściekami i odpadami; 
      rekultywacja ..................  52,1 10,3 0,9 34,8 27,6 8,5 6,2 2,1

Budownictwo .....................  49,0 87,7 21,0 45,8 90,9 20,8 55,8 32,0

Handel; naprawa 
   pojazdów 
   samochodowych .............  138,1 229,7 84,8 146,7 221,0 32,5 174,5 114,1

Transport i gospodarka 
   magazynowa ...................  88,4 34,3 2,0 52,4 70,3 27,9 25,8 11,5

Zakwaterowanie 
   i gastronomia ..................  18,6 3,2 0,5 10,7 11,1 7,2 3,1 1,0

Informacja i komunikacja  93,0 36,3 3,3 58,3 71,0 34,7 23,3 11,9

Działalność finansowa 
   i ubezpieczeniowa ..........  56,3 52,3 0,3 44,4 64,2 28,0 32,6 2,7

Obsługa rynku 
   nieruchomości ................  117,4 22,1 3,8 99,6 39,9 21,8 12,5 4,1

Działalność profesjonalna, 
   naukowa i techniczna ....  50,4 30,0 2,7 30,8 49,6 10,0 26,7 6,5

Administrowanie 
   i działalność wspierająca  21,7 16,1 1,0 12,0 25,9 10,5 13,7 3,7

Pozostała działalność 
   usługowa .........................  1,9 0,9 0,1 1,6 1,2 0,4 0,5 0,3
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Tabl.3. Przychody, koszty oraz wyniki finansowe według sekcji PKD w 2011 roku 
 

Wyszczególnienie 
Liczba 

jednostek 

Przychody z 
całokształtu 
działalności  

Koszty 
uzyskania 

przychodów z 
całokształtu 
działalności 

Wynik 
finansowy 

brutto 
(saldo) 

Wynik 
finansowy 

netto 
(saldo) 

Wskaźnik 
rentowności 

obrotu 
 netto 

w miliardach złotych w % 

OGÓŁEM ............................  54189 2889,3 2751,8 137,6 113,7 3,9

   w tym:    

Rolnictwo, leśnictwo, 
   łowiectwo i rybactwo ........  1350 26,2 23,1 3,1 3,0 11,5

Przemysł ...............................  16839 1325,2 1237,7 87,6 73,2 5,5

   Górnictwo i wydobywanie .  296 66,2 47,4 18,8 15,3 23,2

   Przetwórstwo 
      przemysłowe ...................  14802 1036,1 990,0 46,2 38,7 3,7

   Wytwarzanie i zaopat- 
      rywanie w energię 
      elektryczną, gaz, parę 
      wodną i gorącą wodę .......  473 194,3 173,3 21,1 18,0 9,3

   Dostawa wody; 
      gospodarowanie 
      ściekami i odpadami; 
      rekultywacja ....................  1268 28,5 27,0 1,5 1,2 4,1

Budownictwo .......................  5950 173,4 166,8 6,6 5,2 3,0

Handel; naprawa pojazdów 
   samochodowych ................  15908 926,6 903,7 22,9 18,9 2,0

Transport i gospodarka 
   magazynowa .....................  2705 112,3 108,8 3,5 3,0 2,6

Zakwaterowanie 
   i gastronomia ....................  1024 12,8 12,4 0,4 0,3 2,6

Informacja i komunikacja ..  1612 98,9 88,6 10,3 9,2 9,3

Działalność finansowa 
   i ubezpieczeniowa .............  558 49,1 44,0 5,2 4,5 9,2

Obsługa rynku 
   nieruchomości ...................  1978 34,4 32,9 1,5 0,9 2,5

Działalność profesjonalna, 
   naukowa i techniczna .......  2554 61,2 67,1 -5,9 -6,4 -10,4

Administrowanie 
   i działalność wspierająca .  1608 37,2 35,3 1,9 1,5 4,0

Pozostała działalność 
   usługowa............................  191 2,7 2,5 0,2 0,1 5,2
 


