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INFORMACJE SYGNALNE 

22.12.2020 r. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych  
w województwie podkarpackim w 2019 r. 
 

Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie 
województwa podkarpackiego osiągnęły na koniec 
2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., 
wyższy poziom aktywów oraz kapitału własnego.  
Ponadto wykazały wyższe wyniki finansowe niż rok 
wcześniej. Poprawiły się również wskaźniki 
ekonomiczno-finansowe. 

 

 

Struktura bilansu 

Wartość aktywów 2231 badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 95513,5 mld 
zł (o 6,2% więcej niż na koniec roku 2018), w tym 54,9% stanowiły aktywa trwałe, a 45,1% ak-
tywa obrotowe. W strukturze pasywów kapitał własny stanowił 51,7%, a zobowiązania i re-
zerwy na zobowiązania – 48,3%. 

Tablica 1. Bilans na dzień 31 XII 

 

Aktywa trwałe netto wzrosły w porównaniu z 31 grudnia 2018 r. o 4,7%, w tym największy 
wzrost zanotowały należności długoterminowe (o 88,8%). Wzrosły również długoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe (o 9,9%), wartości niematerialne i prawne (o 4,6%), rzeczowe ak-
tywa trwałe (o 4,2%) oraz nieznacznie inwestycje długoterminowe (o 0,6%).  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

w milionach złotych 2018=100 

Aktywa  89967,7 95513,5 106,2 

w tym:    

Aktywa trwałe 50089,4 52443,8 104,7 

Aktywa obrotowe 39837,8 43041,5 108,0 

Pasywa 89967,7 95513,5 106,2 

w tym:    

Kapitał (fundusz) własny 47392,8 49335,6 104,1 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42574,9 46177,9 108,5 

Stan aktywów (pasywów) na 
koniec 2019 r. był wyższy  
o 6,2% od stanu na koniec 
2018 r. 

 

 106,2 
Dynamika aktywów 
(pasywów) r/r 
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W strukturze aktywów trwałych netto, w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., wzrósł 
udział należności długoterminowych (z 0,7% do 1,3%) oraz długoterminowych rozliczeń mię-
dzyokresowych (z 3,2% do 3,3%). Natomiast obniżył się udział inwestycji długoterminowych 
(z 18,1% do 17,4%) oraz rzeczowych aktywów trwałych (z 65,9% do 65,6%). Udział wartości nie-
materialnych i prawnych nie zmienił się i podobnie jak przed rokiem wyniósł 12,2%. 

Aktywa obrotowe ukształtowały się na poziomie 43041,5 mln zł (o 8,0% wyższym niż na koniec 
2018 r.). Najwyższy wzrost zanotowały inwestycje krótkoterminowe (o 18,8%). Wzrosła również 
wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (o 7,8%), zapasów (o 6,6%) oraz na-
leżności krótkoterminowych (o 4,1%). W strukturze tych aktywów wzrósł w skali roku udział 
inwestycji krótkoterminowych (o 2,0 p.proc), natomiast obniżył się należności krótkotermino-
wych (o 1,6 p.proc) oraz zapasów (o 0,4 p.proc). Udział krótkoterminowych rozliczeń międzyo-
kresowych pozostał na poziomie poprzedniego roku. 

 

Wykres 1. Struktura aktywów trwałych i obrotowych na dzień 31 XII 2019 r. 

 

 

Kapitał (fundusz) własny badanych przedsiębiorstw na koniec 2019 roku wyniósł 49335,6 mln zł 
(o 4,1% więcej niż na koniec 2018 r.). 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec 2019 r. wyniosły 46177,9 mln zł (wzrost  
o 8,5% w stosunku do stanu na koniec 2018 r.). Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 
57,1% zobowiązań ogółem, a zobowiązania długoterminowe 23,1%. W stosunku do 2018 r. 
wzrost zanotowano zarówno w zobowiązaniach długoterminowych (o 22,4%), jak i w zobowią-
zaniach krótkoterminowych (o 4,3%). Rezerwy na zobowiązania na koniec roku wyniosły 
5554,7 mln zł (o 9,5% więcej niż na koniec 2018 r.). 

 

Wykres 2. Struktura pasywów na dzień 31 XII 2019 r. 
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Rachunek zysków i strat 

Przychody ogółem badanych podmiotów, mających siedzibę w województwie podkarpackim, 
wzrosły w 2019 r. w stosunku do 2018 r. o 5,5% i wyniosły 130565,3mln zł. Natomiast koszty 
ogółem poniesione w tych podmiotach wyniosły 124950,5 mln zł (wzrost o 5,1%). Niższy wzrost 
kosztów wpłynął na poprawę wyniku finansowego brutto, który w 2019 r. zamknął się kwotą 
5614,8 mln zł (o 16,2% wyższą niż w poprzednim roku).  

 

Tablica 2. Wyniki finansowe 

 

W strukturze przychodów z całokształtu działalności 97,4% stanowiły przychody ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów, które wzrosły w stosunku do 2018 r. o 4,9%. Przychody ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów na eksport stanowiły 24,3% przychodów ze sprzedaży i były 
o 5,7% wyższe niż w 2018 r. Koszty własne sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towa-
rów i materiałów stanowiące 97,6% ogółu kosztów wzrosły w stosunku do 2018 r. o 5,3%.  

Niższy wzrost przychodów wpłynął na pogorszenie wyniku ze sprzedaży, który w 2019 r. wyniósł 
5218,4 mln zł (spadek o 3,9% w porównaniu do 2018 r. ). Najwyższy wynik ze sprzedaży osiągnęły 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

w milionach złotych 2018=100 

Przychody z całokształtu działalności 123749,0 130565,3 105,5 

w tym    

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów 

121255,5 127223,7 104,9 

pozostałe przychody operacyjne 1720,5 2248,6 130,7 

przychody finansowe 772,9 1092,9 141,4 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 118918,4 124950,5 105,1 

w tym    

koszty własne sprzedanych produktów oraz wartość 
sprzedanych towarów I materiałów 

115824,7 122005,3 105,3 

pozostałe koszty operacyjne 1917,8 1655,3 86,3 

koszty finansowe 1175,9 1289,9 109,7 

Wynik finansowy brutto 4830,6 5614,8 116,2 

Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe obciążenia 650,2 660,9 101,6 

Wynik finansowy netto 4180,4 4953,9 118,5 

Zysk netto 5383,7 5909,6 109,8 

Strata netto 1203,3 955,7 79,4 

Zarówno przychody ogółem, 
jak i koszty uzyskania tych 
przychodów były wyższe od 
osiągniętych w 2018 r. (odpo-
wiednio o 5,5% i o 5,1%) 
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podmioty w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 3858,9 mln zł (wzrost w stosunku do 2018 r. 
o 6,3%), a udział tych podmiotów w ogólnym wyniku ze sprzedaży wyniósł 73,9% (o 7,1 p.proc. wię-
cej niż w poprzednim roku). Druga, pod względem wielkości udziału, była sekcja handel; naprawa 
pojazdów samochodowych – 21,5% (o 0,3 p.proc. więcej niż przed rokiem) z wynikiem na poziomie 
1123,6 mln zł (o 2,5% niższym niż w 2018 r.). 

Obciążenia wyniku finansowego brutto z tytułu podatku dochodowego nieznacznie wzrosły w po-
równaniu z 2018 r. i wyniosły 660,9 mln zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 
4953,9 mln zł i był wyższy od uzyskanego w poprzednim roku (o 18,5%). Wzrost wyniku finansowego 
netto w stosunku do 2018 r. spowodowany był głównie zmniejszeniem poniesionych strat, przy 
wzroście zysku osiągniętego przez podmioty rentowne. Zysk netto wykazało 85,6% ogółu badanych 
jednostek (84,8% w 2018 r.). 

 

Wykres 3. Dynamika wyniku finansowego netto w latach 2011-2019 (poprzedni rok=100) 

 

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe 

W badanych przedsiębiorstwach w 2019 r. podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe 
były korzystniejsze niż w 2018 r.  

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,7% (wobec 96,1% przed ro-
kiem). Poprawę wskaźnika poziomu kosztów zanotowały podmioty zaliczane m.in. do sekcji 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,2 p.proc.), natomiast pogorszenie wy-
stąpiło m.in. w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (o 1,9 p.proc.). 
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Tablica 3. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe 

 

Analizowane wskaźniki ekonomiczno-finansowe wykazują znaczne zróżnicowanie w zależno-
ści od rodzaju prowadzonej działalności. W sekcjach o znaczącym udziale w przychodach 
z całokształtu działalności, wskaźnik rentowności obrotu netto w 2019 r. przyjmował wartości 
od 2,1% w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (1,9% w 2018 r.) do 20,5% 
w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (16,3% w 2018 r.).  

Spośród sekcji o znaczącym udziale w przychodach z całokształtu działalności najniższy 
wskaźnik płynności I stopnia wykazały podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu; 
naprawy pojazdów samochodowych – 25,3% (23,4% w 2018 r.), a najwyższy w sekcji budownic-
two – 46,8% (37,3% w 2018 r.). Podmioty w sekcji transport i gospodarka magazynowa wyka-
zały najwyższy wskaźnik płynności II stopnia – 124,9% (o 8,8 p.proc. więcej niż w 2018 r.). Na-
tomiast najniższy odnotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 98,2% 
(o 0,4 p.proc. więcej niż w 2018 r.). 

Spośród 2231 badanych jednostek, mających siedzibę na terenie województwa podkarpac-
kiego, 61,7% stanowiły przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 49 osób (o 0,9 p.proc mniej 
niż w 2018 r.). Jednostki o liczbie pracujących 50-249 osób stanowiły 31,5% (o 0,5 p.proc. wię-
cej niż w poprzednim roku), a z liczbą pracujących 250 i więcej osób – 6,9% (o 0,5 więcej niż 
w 2018 r.). 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

w % 
zmiana do 2018 r.  

w p.proc. 

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności 96,1 95,7 -0,4 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 3,9 4,3 0,4 

Wskaźnik rentowności obrotu netto 3,4 3,8 0,4 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 32,6 37,1 4,5 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 104,2 108,5 4,3 
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