INFORMACJE SYGNALNE

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

3,7%
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Wzrost przychodów
z całokształtu działalności r/r

25.06.2021 r.

W 2020 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw
były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznie
poprawiły się również wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były o 51,8% wyższe
od notowanych w 2019 r.

W 2020 r. badaniem wyników finansowych objęto 1835 przedsiębiorstw, tj. o 12 (o 0,6%) mniej
niż w 2019 r. Wśród podmiotów przeważały jednostki o liczbie pracujących 10-49 osób i stanowiły
one 66,3% badanej grupy. Udział podmiotów o liczbie pracujących 50 osób i więcej wyniósł
33,7%.
Przychody z całokształtu działalności badanych podmiotów w 2020 r. wyniosły 84707,4 mln zł
(o 3,7% więcej niż przed rokiem), a koszty ich uzyskania – 80273,0 mln zł (o 2,9% więcej).
Nieznacznie zmniejszył się wskaźnik poziomu kosztów (z 95,5% w 2019 r. do 94,8%). Wyższe
niż przed rokiem były przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz
koszty tej działalności (odpowiednio o 2,3% i 2,0%). Poziom przychodów netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów na eksport był o 5,7% niższy niż w 2019 r. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 33,0% do 30,4%.

Wzrost przychodów z całokształtu
działalności w porównaniu z 2019 r.
wyniósł 3,7%

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 3829,0 mln zł i był
o 302,8 mln zł wyższy niż w 2019 r. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej
w skali roku zwiększył się o 412,1 mln zł do 845,2 mln zł. Wynik na operacjach finansowych
pozostał na ujemnym poziomie i wyniósł minus 239,8 mln zł (wobec minus 243,4 mln zł
w roku poprzednim).
Wynik finansowy brutto wyniósł 4434,4 mln zł (wobec 3715,9 mln zł przed rokiem), a jego
obciążenia ukształtowały się na poziomie 648,6 mln zł (wobec 570,6 mln zł). Wynik finansowy
netto wyniósł 3785,7 mln zł i był o 20,4% wyższy niż w 2019 r. Zysk netto wyniósł 4294,4 mln zł,
tj. o 14,2% więcej od uzyskanego w roku poprzednim. Strata netto ukształtowała się na poziomie 508,7 mln zł i zmniejszyła się o 17,1%. Zysk netto wykazało 76,9% ogółu przedsiębiorstw
(wobec 80,3% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 78,8%
jednostek (przed rokiem – 78,3%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach
wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 90,7% (przed rokiem – 93,4%).

Wykres 1. Wskaźniki rentowności
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Wynik finansowy netto był wyższy o 20,4% niż przed rokiem

Tablica 1. Podstawowe dane o badanych podmiotach

I-XII 2019

I-XII 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-XII 2019 = 100
w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

81700,2

84707,4

103,7

80252,4

82116,7

102,3

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

77984,4

80273,0

102,9

w tym koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów

76726,2

78287,7

102,0

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

3526,2

3829,0

108,6

Wynik finansowy brutto

3715,9

4434,4

119,3

Wynik finansowy netto

3145,3

3785,7

120,4

Zysk netto

3758,9

4294,4

114,2

613,7

508,7

82,9

95,5

94,8

.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto

4,4

4,7

.

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

4,5

5,2

.

Wskaźnik rentowności obrotu netto

3,8

4,5

.

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

39,2

50,5

.

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

94,0

104,2

.

w tym przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

Strata netto
w%
Wskaźnik poziomu kosztów

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 94,8% (wobec 95,5% przed
rokiem). Zwiększył się wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (z 4,4% do 4,7%), wskaźnik
rentowności obrotu brutto (z 4,5% do 5,2%) oraz wskaźnik rentowności obrotu netto (z 3,8%
do 4,5%).
Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w działalności związanej
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (z 11,4% przed rokiem do 3,3%), kulturą,
rozrywką i rekreacją (z minus 4,6% do minus 11,4%) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (z minus 0,8% do minus 4,7%). Największy wzrost wskaźnika rentowności obrotu
netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5,5% do 11,4%)
oraz związanej z obsługą rynku nieruchomości (z 5,1% do 10,2%). W przetwórstwie przemysłowym wskaźnik rentowności obrotu netto wzrósł z 3,8% w 2019 r. do 4,5%.
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Największe osłabienie wskaźnika
rentowności obrotu netto odnotowano w działalności związanej
z zakwaterowaniem i gastronomią
(o 8,1 p. proc.)

Wykres 2. Wskaźnik rentowności obrotu netto według sekcji PKD

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 50,5% (wobec 39,2% przed rokiem), a płynności
finansowej II stopnia – 104,2% (wobec 94,0%). Najwyższy wzrost wskaźnika płynności I stopnia
odnotowało w edukacji (z 193,5% do 326,4%), a II stopnia – w działalności związanej z obsługą
rynku nieruchomości (z 196,9% do 326,2%).
W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział usług obcych (o 1,9 p. proc.),
podatków i opłat oraz amortyzacji (po 0,2 p. proc.). Zmniejszył się udział zużycia materiałów
i energii (o 1,5 p. proc.), pozostałych kosztów (o 0,4 p. proc.), wynagrodzeń (o 0,3 p. proc.) oraz
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (o 0,1 p. proc.).

Wykres 3. Struktura rodzajowa kosztów
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W 2020 r. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 4599,5 mln zł (w cenach
bieżących) i były o 51,8% wyższe niż w 2019 r. (wobec spadku o 5,4% przed rokiem). Wzrosły
nakłady na zakup maszyn i urządzeń technicznych (o 117,0%) oraz na budynki i budowle
(o 10,3%), zmniejszyły się natomiast nakłady na środki transportu (o 34,4%).
Spadek nakładów (w cenach bieżących) odnotowano m.in. w działalności w zakresie usług
administrowania i działalności wspierającej oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.
Największy wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano w działalności związanej z kulturą,
rozrywką i rekreacją oraz obsługą rynku nieruchomości.

Wykres 4. Dynamika nakładów inwestycyjnych (rok poprzedni = 100)

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

4

W porównaniu z 2019 r. odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 51,8%
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