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Podstawowym źródłem danych wykorzystanych do opisu zbiorowości podmiotów, w których 

udziały posiadali inwestorzy zagraniczni jest roczne sprawozdanie KZ. Badaniem tym objęto 

podmioty, w których w koocu roku ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy 

prawnej i wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalnośd 

bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, Narodowych 

Funduszy Inwestycyjnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowośd 

prawną. 

W związku tajemnicą statystyczną1 nie można publikowad wielu interesujących przekrojów  

i agregacji danych z zakresu kapitału zagranicznego zlokalizowanego w województwie warmiosko- 

-mazurskim. 

 
Podmioty 
 

W 2013 roku badana zbiorowośd podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego  

w województwie warmiosko-mazurskim liczyła 302 jednostki (o 5 % mniej niż przed rokiem). 

Podmioty zarejestrowane w województwie w 2013 r. stanowiły 1,2% ogólnej liczby podmiotów 

z kapitałem zagranicznym w Polsce. Pod względem formy prawnej przeważały, podobnie jak przed 

rokiem, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 95,7% (96,9% w 2012 roku). 

Struktura badanej zbiorowości pod względem klas wielkości podmiotów również nie uległa 

istotnym zmianom w stosunku do 2012 roku. Dominowały jednostki o liczbie pracujących do 9 osób, 

ich udział w 2013 r. wyniósł 67,9% (66,4% w poprzednim roku). W Polsce te jednostki stanowiły 

67,2% ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym (66,8% w 2012 roku). 

Najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalnośd związaną z przetwórstwem przemysłowym 

(31,8%), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (24,2%), rolnictwem, leśnictwem, 

łowiectwem i rybactwem (9,9%) oraz zakwaterowaniem i gastronomią (7,0%). 

                                                           
1
 ”Nie mogą byd publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej 

informacje statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania ich z konkretną osobą oraz dane 
indywidualne, charakteryzujące wyniki ekonomiczne działalności podmiotów gospodarki narodowej 
prowadzących działalnośd gospodarczą, w szczególności jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy 
podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości”,  
Art. 38, ust. 2. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.2012.591). 

mailto:SekretariatUSOls@stat.gov.pl
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Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego 
 

Na koniec 2013 r. liczba pracujących wyniosła 13,9 tys. osób (spadek o 4,7% w stosunku do 

2012 roku). Podobnie jak przed rokiem pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego  

w warmiosko-mazurskim stanowili 0,9% krajowej liczby pracujących w tych podmiotach. 
 

Podmioty z kapitałem zagranicznym według liczby pracujących  
w województwie warmiosko-mazurskim 

w 2013 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W podmiotach zatrudniających do 9 osób zanotowano wzrost liczby pracujących o 18,2% 

(przed rokiem spadek o 11,1%). W pozostałych grupach podmiotów odnotowano spadek liczby 

pracujących: w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracujących – o 8,3%, w podmiotach od 50 

do 249 pracujących – o 4,3%, w podmiotach zatrudniających więcej niż 250 pracowników – o 5,3%.  

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej pracujących (66,0%) skupiały 

jednostki o liczbie pracujących powyżej 250 osób. Podmioty te stanowiły 4,0% ogółu podmiotów  

z kapitałem zagranicznym w województwie warmiosko-mazurskim.  

Przeciętny podmiot z kapitałem zagranicznym w 2013 roku zatrudniał 46 osób. 

 

Podmioty z kapitałem zagranicznym według wybranych sekcji PKD w 2013 r.  
w % 
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Kapitał 
 

Kapitał podstawowy zaangażowany w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego  

w województwie warmiosko-mazurskim w koocu 2013 r. wyniósł 1 580,4 mln zł (spadek o 5,1%  

w porównaniu do 2012 roku). W strukturze kapitału podstawowego 93,6% stanowił kapitał 

zagraniczny, którego wartośd w stosunku do poprzedniego roku spadła o 5,3% (przed rokiem wzrost 

o 0,6%). 

 
Udział krajów UE w kapitale zagranicznym ogółem  

w 2013 r.  
w % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kapitał zagraniczny ulokowany w województwie pochodził z 36 krajów. Większośd tego 

kapitału (95,5%) należała do podmiotów, które dysponowały kapitałem przekraczającym 1 mln USD. 

Najwyższy odsetek kapitału zagranicznego (84,2%) zaangażowano w podmiotach 

prowadzących działalnośd w zakresie przetwórstwa przemysłowego (85,3% w poprzednim roku).  

 

Struktura kapitału zagranicznego według sekcji PKD  
w 2013 r.  

w % 
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Inwestycje 
 

Nakłady inwestycyjne poniesione na pozyskanie aktywów trwałych przez podmioty z udziałem 

kapitału zagranicznego w województwie warmiosko-mazurskim wyniosły w 2013 r. 354,7 mln zł,  

z czego 85,7% stanowiły nakłady na nowe środki trwałe (89,2% w 2012 roku). 

Działalnośd inwestycyjną prowadziło 119 jednostek, co stanowiło 39,4% podmiotów  

z kapitałem zagranicznym w województwie. W porównaniu do poprzedniego roku liczba podmiotów 

realizujących inwestycje zwiększyła się o 2,6%, natomiast kwota wydatków inwestycyjnych wzrosła  

o 9,8%, w tym na nowe środki trwałe o 5,4%. 

Przeciętny podmiot poniósł w 2013 roku 3,0 mln zł nakładów na pozyskanie środków trwałych 

(przed rokiem 2,8 mln zł). Wydatki inwestycyjne w 90,1% (w 96,1% w 2012 roku) ponoszą podmioty 

zatrudniające powyżej 10 pracujących. Pomimo spadku liczby podmiotów w tej klasie (o 9,4%  

w stosunku do 2012 r.) nakłady inwestycyjne wzrosły o 2,9%, w tym na nowe środki trwałe o 3,3%. 

W grupie podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób liczba podmiotów ponoszących wydatki 

inwestycyjne wzrosła o 35,5% w porównaniu do poprzedniego roku, przy jednoczesnym prawie 

trzykrotnym wzroście wydatków inwestycyjnych. 

W 2013 r. w województwie warmiosko-mazurskim podmioty ponoszące wydatki inwestycyjne 

stanowiły 1,0% ogółu inwestujących podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w kraju. Środki 

przeznaczone na pozyskanie majątku trwałego przez podmioty w województwie stanowiły  

0,5% wydatków poniesionych w kraju.  

 

Import, eksport 
 

W województwie warmiosko-mazurskim 100 podmiotów z kapitałem zagranicznym prowadziło 

działalnośd eksportową (o 10,7% mniej niż w 2012 roku), natomiast import realizowały 104 podmioty  

(o 1,9% mniej niż w 2012 roku). Udział eksporterów w liczbie podmiotów z kapitałem zagranicznym 

województwa warmiosko-mazurskiego wyniósł 33,1% (przed rokiem 35,2%), natomiast udział 

importerów kształtował się na poziomie 34,4% (rok wcześniej 33,3%). 

 

Struktura eksportu w podmiotach z kapitałem zagranicznym w 2013 r.  
w % 
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Wartośd eksportu w 2013 r. wyniosła 5 859,2 mln zł, natomiast wartośd importu 4 011,2 mln zł. 

Podmioty z kapitałem zagranicznym w warmiosko-mazurskim w porównaniu do 2012 r. zmniejszyły 

import o 34,3%, natomiast wartośd eksportu wzrosła w tym czasie o 6,0%.  

W strukturze eksportu przeważał eksport wyrobów (90,7% w stosunku do 87,6% w 2012 roku). 

Udział eksportu wyrobów w strukturze krajowego eksportu w 2012 roku był niższy niż w warmiosko- 

-mazurskim i wyniósł 72,1% (w 2012 r. 73,2%).  

W strukturze importu przeważał import towarów do dalszej odsprzedaży, ich udział w 2013 r. 

wyniósł 81,4% (w 2012 r. 30,1%). W strukturze krajowego importu ten udział wyniósł 40,0%, 

natomiast przeważał import surowców i materiałów na cele produkcyjne (42,8%). 

 

Wyniki finansowe  
 

W 2013 roku podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przychody z całokształtu 

działalności w wysokości 8 848,0 mln zł (spadek o 12,4% w stosunku do roku poprzedniego). 

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport stanowiły 60,8% tej kwoty (49,0% w 2012 roku). 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 8 288,7 mln zł wykazując spadek  

o 15,2% (przed rokiem wzrost o 3,0%). 

Zysk brutto wykazało 41,1% podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (rok wcześniej 

45,3%). W kraju odsetek rentownych podmiotów w 2013 r. wyniósł 49,7% (w 2012 roku 50,9%). 

Wynik finansowy netto w 2013 roku wyniósł 440,9 mln zł (wzrost o 79,8% wobec 245,2 mln zł  

w 2012 roku). 

 

Kapitał zagraniczny według wybranych krajów w 2013 r. 

 

Częśd danych dotyczących krajów pochodzenia kapitału nie może zostad opublikowana  

ze względu na koniecznośd zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce 

publicznej. W opracowaniu uwzględniono więc wybrane kraje, które w 2013 r. zaangażowały swój 

kapitał w województwie warmiosko-mazurskim. Łączny kapitał zagraniczny wniesiony przez podmioty 

gospodarcze z tych krajów stanowi jedną czwartą kapitału zagranicznego w województwie. 

 
Podmioty z kapitałem zagranicznym według wybranych krajów 
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Biorąc pod uwagę wymienione kraje pod względem liczby podmiotów przeważał kapitał 

niemiecki (94 podmioty i 117,4 mln zł). Znaczący udział w kapitale zagranicznym (108,6 mln zł), przy 

mniejszej liczbie podmiotów (15) posiadała również Francja. Najmniejszy kapitał (3,8 mln zł  

i 23 podmioty) pochodził z Rosji. 

 

Warmiosko-mazurskie na tle innych województw w 2013 r.  
 

W 2013 r. liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym, podobnie jak w 2012 roku, lokowała 

województwo na 14 pozycji wśród 16 województw w kraju. Warmiosko-mazurskie było jednym  

z pięciu województw, w których zanotowano spadek liczby podmiotów (o 5,0%) w porównaniu  

z poprzednim rokiem (obok lubuskiego 4,8%, opolskiego 3,2%, dolnośląskiego 0,8%, kujawsko- 

-pomorskiego 0,5%).  

Podobnie jak w 2012 roku, ponad jedna trzecia (38,6%) ogółu podmiotów z kapitałem 

zagranicznym miała swoją siedzibę w województwie mazowieckim. W województwie mazowieckim  

w porównaniu do warmiosko-mazurskiego ponad 30-krotnie wyższa liczba podmiotów dysponowała 

60-krotnie większym kapitałem zagranicznym. 

 
 

Podmioty z kapitałem zagranicznym według województw w 2013 r. 
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TABL. 1. WYBRANE DANE O PODMIOTACH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO  
W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 2013 

OGÓŁEM     

Liczba podmiotów  ............................................................................  318 302 

Liczba pracujących  ...........................................................................  14 580 13 890 

Kapitał podstawowy w mln zł  ..........................................................  1 666,2 1 580,4 

w tym: 

  krajowy  ........................................................................................  83,1 80,6 

zagraniczny  ..................................................................................  1 562,9 1 479,6 

Przychody z całokształtu działalności w mln zł  ................................  10 096,6 8 848,0 

Koszty z całokształtu działalności w mln zł  ......................................  9 771,7 8 288,7 

Nakłady inwestycyjne poniesione na pozyskanie aktywów 
trwałych w Polsce w mln zł  ............................................................  323,2 354,7 

w tym: 

  na nowe środki trwałe w mln zł  ...................................................  288,3 303,8 

Liczba podmiotów ponoszących wydatki inwestycyjne  ...................  116 119 

Import w mln zł  ................................................................................  6 104,6 4 011,2 

Liczba podmiotów importujących  ....................................................  106 104 

Eksport w mln zł  ...............................................................................  5 526,7 5 859,2 

Liczba podmiotów eksportujących  ..................................................  112 100 

POLSKA=100 

Podmioty  ..........................................................................................  1,2 1,2 

Pracujący  ..........................................................................................  0,9 0,9 

Kapitał podstawowy  ........................................................................  0,8 0,8 

w tym: 

  krajowy  ........................................................................................  0,4 0,5 

zagraniczny  ..................................................................................  0,9 0,8 

Przychody z całokształtu działalności ...............................................  0,8 0,7 

Koszty z całokształtu działalności  .....................................................  0,8 0,7 

Nakłady inwestycyjne poniesione na pozyskanie aktywów 
trwałych w Polsce  ..........................................................................  0,4 0,5 

w tym: 

  na nowe środki trwałe  .................................................................  0,5 0,6 

Podmioty ponoszące wydatki inwestycyjne  ....................................  1,0 1,0 

Import  ..............................................................................................  1,6 1,1 

Eksport  .............................................................................................  1,5 1,6 
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TABL. 2. PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2013 ROKU  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba 

podmiotów  
Liczba 

pracujących  

Kapitał podstawowy  

ogółem 
w tym 

zagraniczny 

w mln zł 

Polska  ........................................  26 128 1 628 516 209 130,0 188 243,1 

Dolnośląskie  ...............................  2 370 155 514 17 365,2 16 136,3 

Kujawsko-pomorskie ..................  589 37 289 3 100,9 2 989,7 

Lubelskie .....................................  400 22 813 1 547,3 1 310,5 

Lubuskie  .....................................  731 34 601 1 957,0 1 898,5 

Łódzkie  .......................................  1 086 81 907 5 115,6 4 892,3 

Małopolskie ................................  1 651 104 006 13 592,3 12 471,7 

Mazowieckie  ..............................  10 098 548 107 102 572,7 93 014,6 

Opolskie ......................................  488 26 170 2 234,5 2 092,9 

Podkarpackie ..............................  461 41 533 5 981,7 5 422,0 

Podlaskie .....................................  183 10 251 771,8 636,2 

Pomorskie ...................................  1 430 61 821 8 957,3 6 734,9 

Śląskie .........................................  2 388 181 177 19 067,4 15 634,8 

Świętokrzyskie ............................  184 20 667 2 984,7 2 801,8 

Warmiosko-mazurskie  ..............  302 13 890 1 580,4 1 479,6 

Wielkopolskie .............................  2 302 233 591 16 889,1 15 648,0 

Zachodniopomorskie  .................  1 465 55 179 5 412,2 5 079,3 
 
 
 
 
 

TABL. 3. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI 
PODMIOTÓW 

WYSZCZEGÓL-
NIENIE 

Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób 

pod-
mioty 

pracu-
jący 

do 9 od 10 do 49 od 50 do 249 250 i więcej 

pod-
mioty 

pracu-
jący 

pod-
mioty 

pracu-
jący 

pod-
mioty 

pracu-
jący 

pod-
mioty 

pracu-
jący 

Warmiosko- 
-mazurskie 2012 318 14 580 211 362 64 1 270 29 3 276 14 9 672 

 

2013 302 13 890 205 428 58 1 165 27 3 135 12 9 162 

Polska  .........  2012 25 914 1 571 235 17 301 29 910 4 673 107 669 2 715 311 313 1 225 1 122 343 

 

2013 26 128 1 628 516 17 547 29 943 4 641 106 778 2 682 307 379 1 258 1 184 416 

  
POLSKA = 100 

 

2012 1,2 0,9 1,2 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 

 

2013 1,2 0,9 1,2 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 
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TABL. 4. KAPITAŁ PODSTAWOWY PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – ogółem 

b – do 9 pracujących 

c – 10 i więcej pracujących 

Liczba 
podmio-

tów  

Kapitał podstawowy 

ogółem krajowy 
  zagra-

niczny 
osób 

fizycznych 
osób 

prawnych 

w mln zł 

Warmiosko-mazurskie 2012 a 318 1 666,2 83,1 23,0 60,1 1 562,9 

  
b 211 170,4 32,6 12,6 20,0 137,8 

  
c 107 1 495,9 50,6 10,5 40,1 1 425,1 

 
2013 a 302 1 580,4 80,6 20,5 60,0 1 479,6 

  
b 205 # # # # # 

  
c 97 # # # # # 

Polska  .........................  2012 a 25 914 206 992,3 20 973,7 5 097,3 15 876,4 179 372,3 

  
b 17 301 45 079,0 5 096,4 1 997,4 3 098,9 39 908,4 

  
c 8 613 161 913,3 15 877,3 3 099,9 12 777,5 139 464,0 

 
2013 a 26 128 209 130,0 15 435,3 3 887,1 11 548,2 188 243,1 

  
b 17 547 46 780,1 5 011,0 1 895,7 3 115,3 41 704,3 

  
c 8 581 162 349,9 10 424,2 1 991,3 8 432,9 146 538,8 

POLSKA=100 

 
2012 a 1,2 0,8 0,4 0,5 0,4 0,9 

  
b 1,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3 

  
c 1,2 0,9 0,3 0,3 0,3 1,0 

 
2013 a 1,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 

  
b 1,2 x x x x x 

  
c 1,1 x x x x x 

 
 

TABL. 5. KAPITAŁ PODSTAWOWY PODMIOTÓW, W KTÓRYCH WARTOŚD KAPITAŁU 
ZAGRANICZNEGO PRZEKRACZA 1 MLN USD 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – ogółem 

b – do 9 pracujących 

c – 10 i więcej pracujących 

Liczba 
podmio-

tów  

Kapitał podstawowy 

ogółem krajowy 
  zagra-

niczny 
osób 

fizycznych 
osób 

prawnych 

w mln zł 

Warmiosko-mazurskie 2012 a 39 1 559,4 46,6 1,8 44,7 1 492,7 

  
b 9 114,0 13,3 0,2 13,1 100,7 

  
c 30 1 445,4 33,3 1,7 31,6 1 392,0 

 
2013 a 33 1 479,5 46,6 1,8 44,8 1 412,7 

  
b 8 # # # # # 

  
c 25 # # # # # 

Polska  .........................  2012 a 3 668 193 482,6 13 814,0 2 882,1 10 932,0 173 225,0 

  
b 1 111 39 081,5 1 987,6 486,1 1 501,5 37 032,7 

  
c 2 557 154 401,0 11 826,4 2 395,9 9 430,5 136 192,3 

 
2013 a 3 678 196 399,6 8 940,2 1 687,9 7 257,3 182 221,8 

  
b 1 118 40 818,8 1 948,9 377,2 1 571,7 38 821,9 

  
c 2 560 155 580,8 6 991,3 1 310,7 5 680,6 143 399,9 

POLSKA=100 

 
2012 a 1,1 0,8 0,3 0,1 0,4 0,9 

  
b 0,8 0,3 0,7 0,0 0,9 0,3 

  
c 1,2 0,9 0,3 0,1 0,3 1,0 

 
2013 a 0,9 0,8 0,5 0,1 0,6 0,8 

  
b 0,7 x x x x x 

  
c 1,0 x x x x x  



 10 

TABL. 6. NAKŁADY INWESTYCYJNE PONIESIONE W POLSCE PRZEZ PODMIOTY Z KAPITAŁEM 
ZAGRANICZNYM NA POZYSKANIE AKTYWÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI 
PODMIOTÓW 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – ogółem 
b – do 9 pracujących 
c – 10 i więcej pracujących 

Liczba podmiotów 
ponoszących 

wydatki 
inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne  

ogółem  
 

w tym na nowe 
środki trwałe 

w mln zł 

Warmiosko-mazurskie  ................ 2012 a 116 323,2 288,3 

  
b 31 12,5 7,8 

  
c 85 310,7 280,6 

 
2013 a 119 354,7 303,8 

  
b 42 35,1 13,9 

  
c 77 319,6 289,9 

Polska  .......................................... 2012 a 11 506 79 942,6 62 409,1 

  
b 3 871 22 658,0 20 144,8 

  
c 7 635 57 284,6 42 264,3 

 
2013 a 11 479 75 105,0 51 303,6 

  
b 3 872 15 593,4 7 893,4 

  
c 7 607 59 511,6 43 410,2 

   
POLSKA=100 

 
2012 a 1,0 0,4 0,5 

  
b 0,8 0,1 0,0 

  
c 1,1 0,5 0,7 

 
2013 a 1,0 0,5 0,6 

  
b 1,1 0,2 0,2 

  
c 1,0 0,5 0,7 

 
 

TABL. 7. WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – ogółem 
b – do 9 pracujących 
c – 10 i więcej pracujących 

Liczba 
podmiotów 

Przychody  
z cało-

kształtu 
działalności 

 Koszty 
uzyskania 

przychodów 
z całokształtu 
działalności 

Liczba jednostek 
wykazujących 

przychody  
ze sprzedaży 

wyrobów  
i usług na 
eksport 

zysk brutto zysk netto 

w mln zł 
Warmiosko- 

-mazurskie  ......  2012 a 318 10 096,6 4 950,2 9 771,7 144 144 

 
 b 211 320,0 . 313,1 75 75 

  
c 107 9 776,6 4 950,2 9 458,6 69 69 

 
2013 a 302 8 848,0 5 377,6 8 288,7 124 123 

 
 b 205 303,6 . 287,4 67 66 

  
c 97 8 544,4 5 377,6 8 001,3 57 57 

Polska  ................  2012 a 25 914 1 247 770,3 306 672,1 1 191 317,3 13 196 13 035 

 
 b 17 301 67 462,5 . 62 429,4 7 308 7 224 

  
c 8 613 1 180 307,7 306 672,1 1 128 887,8 5 888 5 811 

 
2013 a 26 128 1 241 929,5 319 169,1 1 191 203,8 12 978 12 799 

 
 b 17 547 63 103,9 . 61 055,8 6 891 6 790 

  
c 8 581 1 178 825,6 319 169,1 1 130 147,9 6 087 6 009 

POLSKA=100 

 
2012 a 1,2 0,8 1,6 0,8 1,1 1,1 

 
 b 1,2 0,5 . 0,5 1,0 1,0 

  
c 1,2 0,8 1,6 0,8 1,2 1,2 

 
2013 a 1,2 0,7 1,7 0,7 1,0 1,0 

 
 b 1,2 0,5 . 0,5 1,0 1,0 

  
c 1,1 0,7 1,7 0,7 0,9 0,9  
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Objaśnienia znaków umownych 

Kreska (-) – zjawisko nie wystąpiło. 

Kropka (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 

Znak      x – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. 

Znak      # – oznacza, że dane nie mogą byd opublikowane ze względu na koniecznośd zachowania tajemnicy 

statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. 

 

Wyjaśnienia podstawowych pojęd 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad 

określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Obejmują one: 

kapitał (fundusz) podstawowy, kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, 

pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, niepodzielony (nierozliczony) wynik finansowy z lat ubiegłych oraz 

wynik finansowy netto roku obrotowego. 

Kapitał (fundusz) podstawowy to rzeczywisty wkład właściciela lub współwłaściciela, wniesiony na 

uruchomienie jednostki gospodarczej z chwilą jej założenia, ewentualnie później podwyższony. 

Kapitał zagraniczny to kapitał wniesiony do przedsiębiorstwa przez podmiot zagraniczny. Podmiotem 

zagranicznym może byd: 

– osoba prawna z siedzibą za granicą, 

– osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, 

– jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolnośd prawną z siedzibą za granicą. 

Kapitał rozproszony to kwota zaangażowanego kapitału, którego nie można przyporządkowad konkretnym 

udziałowcom (drobni udziałowcy giełdowi). 

Przychody z całokształtu działalności (kwoty otrzymane i należne) obejmują: 

a) przychody netto ze sprzedaży w kraju i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów 

gotowych, półfabrykatów oraz usług), a także opakowao, wyposażenia i usług obcych, jeżeli są one fakturowane 

odbiorcom łącznie z produktami; 

b) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. nabytych w celu odsprzedaży w stanie 

nieprzetworzonym rzeczowych aktywów obrotowych oraz produktów wytworzonych przez jednostkę, jeśli 

sprzedawane są one w sieci własnych sklepów obok towarów obcej produkcji. Przychody ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów na eksport obejmują wewnątrzwspólnotową dostawę do krajów 

członkowskich UE oraz eksport do krajów pozaunijnych; 

c) pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki,  

a w szczególności: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych  

w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane 

nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywa (środki pieniężne), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, 

korekty odpisów aktualizujących wartośd aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, 

przychody z najmu lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa; 

d) przychody finansowe, tj. kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych 

pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji (sprzedaży), zmniejszenia 

odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn 

powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności obejmują: 

a) koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów związany z podstawową działalnością 

operacyjną, do którego zaliczono wartośd sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty ogółem (koszty 

działalności operacyjnej) pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeo na własne potrzeby jednostki  

i skorygowane o zmianę stanu produktów; 
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b) pozostałe koszty operacyjne, tj. koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki,  

a w szczególności: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i środków trwałych w budowie, 

amortyzację oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych i środków trwałych w budowie, nieplanowane 

odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, 

odpisane w części lub całośd wierzytelności w związku z postępowaniem upadłościowym, układowym  

i naprawczym, utworzone rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieostwa przyszłe zobowiązanie 

(straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartośd aktywów niefinansowych, koszty 

utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe;  

c) koszty finansowe, tj. m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto  

od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu 

aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżkę ujemnych różnid kursowych nad dodatnimi. 

Wydatki na pozyskanie aktywów trwałych to nakłady poniesione na wartości niematerialne i prawne, 

rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe. 

Wydatki na nowe środki trwałe to nakłady poniesione na budowę lub (i) zakup środków trwałych, nakłady  

na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie, koszty dostosowania środka trwałego do użytkowania 

oraz nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję i modernizację) środków trwałych, w tym 

również na ulepszenie obcych środków trwałych. 


