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Najważniejsze obserwacje
W 2015 r.:

•

Przychody z całokształtu działalności mazowieckich firm nieznacznie zmniejszyły się w 2015 r.
(-0,2% r/r). Równocześnie na Mazowszu zaobserwowano spadek kosztów uzyskania przychodów
z całokształtu działalności o 0,8% r/r, podczas gdy średnio dla kraju koszty te wzrosły w ujęciu
rocznym o 3,2%;

•

W efekcie wynik finansowy przedsiębiorstw województwa mazowieckiego poprawił się (o 18,1%
r/r w ujęciu brutto i o 15,3% r/r w ujęciu netto);

•

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia w 2015 r. kształtował się w przedsiębiorstwach
Mazowsza na poziomie 49,2%, co wskazuje na wysoki poziom płynnych środków finansowych;

•

Poziom rentowności sprzedaży w województwie mazowieckim (4,7%, wzrost o 0,7 p.p. r/r) na tle
wyników innych województw w 2015 r. był korzystny (w skali kraju 4,5%, bez zmian r/r);

•

Zaobserwowano jednoczesny wzrost inwestycji krótkoterminowych (o 2,4% wobec poziomu
z 2014 r.) oraz wzrost udzielonych kredytów bankowych i pożyczek (o 12,7%);

•

W analizowanym okresie w woj. mazowieckim odnotowano poprawę sytuacji na rynku pracy
w stosunku do 2014 roku (spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 1,2 p.p. r/r do poziomu
8,4%).
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1 Wstęp
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie
województwa mazowieckiego w 2015 roku, na tle wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa
w pozostałych województwach. Główna część raportu została opracowana na podstawie danych
zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny poprzez formularz F-01 i udostępnianych w formie
wskaźników dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

2 Sytuacja finansowa przedsiębiorstw województwa mazowieckiego
w 2015roku
Zysk netto
W województwie mazowieckim w 2015 roku udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto
w ogólniej liczbie przedsiębiorstw wyniósł 79,7% i tym samym był niższy od średniej dla wszystkich
województw (82,8%). Wynik Mazowsza nie zmienił się względem 2014 r., wówczas również wyniósł 79,7%
(natomiast w skali kraju nastąpił wzrost o 1,2 p.p. z 81,6% na 82,8%). (Podobna sytuacja miała miejsce
w 2013 r., także wówczas województwo mazowieckie uzyskało ostatnie miejsce w rankingu województw
pod względem tego wskaźnika).

Przychody
Przychody z całokształtu działalności mazowieckich firm, choć nieznacznie, jednak zmniejszyły się
w 2015 r. o 0,2% r/r. Spadek przychodów odnotowano także w woj.: podlaskim i pomorskim o 0,8%
natomiast największe wzrosty wystąpiły w województwach podkarpackim o 16,5% i zachodniopomorskim
o 10,7%.
Spadającym przychodom z całokształtu działalności przedsiębiorstw na Mazowszu towarzyszył spadek
kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności o 0,8% w stosunku do poprzedniego roku
(w skali kraju nastąpił natomiast wzrost o 3,2%).

Wynik finansowy
Wynik finansowy przedsiębiorstw mierzony jest różnicą między przychodami a kosztami ich uzyskania.
Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny – stratą. Wynik finansowy brutto
pomniejszony o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia to wynik finansowy netto.
W analizowanym okresie wartość wskaźnika w mazowieckich przedsiębiorstwach polepszyła się (o 18,1%
r/r w ujęciu brutto). Wzrost ten był wyższy w porównaniu do przeciętnego wzrostu wyniku finansowego
firm w Polsce ogółem (o 2,4% r/r w ujęciu brutto). Największe wzrosty wyników finansowych w 2015 r.
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w ujęciu r/r odnotowały województwa: świętokrzyskie o 182% r/r, pomorskie o 43,4% r/r i lubelskie
o 37,3% r/r.

Wskaźnik rentowności
Rentowność obrotu netto/brutto przedsiębiorstw to relacja ich wyniku finansowego netto/brutto do
przychodów z całokształtu działalności.
W 2015 r. wskaźnik rentowności obrotu netto mazowieckich firm wzrósł o 0,6 p.p. r/r (przeciętnie w kraju
obniżył się o 0,1 p.p.).

Wykres 1. Wartości wskaźnika rentowności obrotu netto w województwie mazowieckim (opracowanie własne na podstawie
danych GUS)

Poziom rentowności sprzedaży w województwie mazowieckim w skali rok do roku na tle wyników innych
województw jest korzystny, wzrósł o 0,7 p.p. z 4,0% w 2014 r. do 4,7% w 2015 , podczas gdy w skali kraju
nie zmienił się i wynosił 4,5%. Wyższe wzrosty zanotowano jedynie w województwach pomorskim (wzrost
o 1,3 p.p. z 3,7% do 5%) oraz lubelskim (wzrost o 1,1 p.p. z 7,2% na 8,3%), natomiast największe spadki
wartości wskaźnika stwierdzono dla województw łódzkiego (o 6,9 p.p., z 7% w 2014 r. na 0,1% w 2015 r.)
i dolnośląskiego (o 0,3 p.p., z 5,8% w 2014 r. na 5,5% w 2015 r.).

Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań
krótkoterminowych. Wskaźnik ten, nazywany inaczej wskaźnikiem wypłacalności gotówkowej, określa
zdolność firmy do wypłacalności w bardzo krótkim okresie. Przyjmuje się, iż pożądany poziom jego
wartości wynosi 10-20%. W 2015 r. w przedsiębiorstwach Mazowsza wskaźnik płynności finansowej
I stopnia kształtował się na poziomie 49,2% i, mimo że zmniejszył się względem 2014 r. o 1,9 p.p., to
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pozostawał najwyższy w kraju. Wysokie wartości tego wskaźnika osiągnęły także województwa
świętokrzyskie – 46,8% (przy jednoczesnym spadku względem 2014 r. o 5,6 p.p.) i pomorskie – 39,1% (ze
spadkiem wobec 2014 r. o 0,7 p.p.). Zaś najniższe wartości przedmiotowego wskaźnika dotyczyły
województwa opolskiego (27,5% mimo wzrostu o 3,2 p.p. w porównaniu do 2014 r.) i podkarpackiego
(28,7% mimo wzrostu o 0,5 p.p. w porównaniu do 2014 r.).
W 2015 r. wskaźnik płynności finansowej I stopnia w przedsiębiorstwach w skali kraju obniżył się o 0,6 p.p.
z 38,9% w 2014 r. do 38,3% w 2015 r.

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia, zwany wskaźnikiem płynności szybkiej, to relacja inwestycji
krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. W tym wypadku
Mazowsze było regionem z jedną z najwyższych wartości wskaźnika w 2015 r. – osiągnął on poziom
112,8% (mimo spadku o 3,9 p.p. względem 2014 r.) i kształtował się w bezpiecznym przedziale (80%120%). Wyższe wyniki w 2015 r. osiągnęły województwa lubelskie (113,9%, przy czym była to wartość
niższa względem 2014 r. o 1,9 p.p.) i podkarpackie (113,4%, jednocześnie wskaźnik ten wzrósł o 11,9 p.p.
względem 2014 r.)

Wykres 2. Wartości wskaźnika płynności finansowej II stopnia dla województwa mazowieckiego (opracowanie własne na
podstawie danych GUS)

Zobowiązania
W 2015 roku na Mazowszu zaobserwowano niewielki spadek zobowiązań długoterminowych o 1,1%
i wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 6,4%. W przypadku całego kraju wzrost zobowiązań
krótkoterminowych (6,8%) jest szybszy niż długoterminowych (4,1%). Ponadto w 2015 r. na Mazowszu
odnotowano wzrost inwestycji krótkoterminowych (o 2,4% wobec poziomu z 2014 r.) oraz wzrost
udzielonych kredytów bankowych i pożyczek (o 12,7%).
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Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim
w 2015 roku wzrosły w ujęciu rocznym o 3% względem 2014 r. W pozostałych województwach tempo
wzrostu wynagrodzeń w 2015 roku zawierało się w przedziale 2,2-5,9% (średnio w Polsce w skali r/r
wynagrodzenie wzrosło o 3,5%).

Wykres 3. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r.[zł] (opracowanie własne na podstawie danych
GUS)

Należy przy tym podkreślić, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w województwie mazowieckim była
znacznie wyższa niż w pozostałych województwach i wyniosła 4991,77zł. Jest to o 662 zł więcej niż
w drugim w kolejności województwie śląskim – 4329,71 (wykres 3).

Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu wzrosło w tym okresie o 1,4% r/r wobec
przeciętnie 1,3% w Polsce ogółem. Ogólne tempo wzrostu zatrudnienia najwyższe wartości osiągnęło
w województwie wielkopolskim o 4,1%, łódzkim o 2,7%, małopolskim o 2,2%, natomiast najwyższy spadek
odnotowano w woj. świętokrzyskim -2,8%, lubelskim -1% i śląskim -0,7%.

