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INFORMACJE SYGNALNE 

29.04.2022 r. Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w 
przedsiębiorstwach niefinansowych w 
województwie lubelskim w 2021 r.  

  
W 2021 r. wyniki finansowe badanych 
przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok 
wcześniej. Pogoroszyły się podstawowe wskaźniki 
ekonomiczno-finansowe w odniesieniu do 
ubiegłego roku. Nakłady inwestycyjne na środki 
trwałe były wyższe o 6,1% od notowanych w 2020 
r. 

 
Wyniki finansowe 

W 2021 r. przedsiębiorstwa niefinansowe1 o liczbie pracujących powyżej 9 osób, osiągnęły 98,1 
mld przychodu z całokształtu działalności, więcej o 21,3% niż w 2020 r.  

Tablica 1. Wyniki finansowe 

Wyszczególnienie 
2020 2021 

w mln 2020=100 

Przychody z całokształtu działalności 80851,0 98076,1 121,3 

w tym:    

przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów  79159,1 96050,0 121,3 

Koszt uzyskania przychodów z cało-
kształtu działalności 74701,3 90910,5 121,7 

w tym:    

koszt własny sprzedanych produk-
tów oraz wartość sprzedanych towa-
rów i materiałów  72738,1 89013,7 122,4 

Wynik na sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 6421,1 7036,3 109,6 

Wynik na pozostałej działalności opera-
cyjnej -162,4 347,1 . 

                                                           

1 Dane dotyczą 1689 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Dane 
nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działal-
ności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość 
prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.  

Zysk netto wzrósł o 15,2% w 
porównaniu z 2020 r.  

 121,3 
Dynamika przychodów z cało-
kształtu działalności r/r  
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Tablica 1. Wyniki finansowe (dok.) 

Wyszczególnienie 
2020 2021 

w mln 2020=100 

Wynik na operacjach finansowych -109,0 -217,8 . 

Wynik finansowy brutto 6149,7 7165,6 116,5 

Wynik finansowy netto 5343,7 6133,7 114,8 

Zysk netto 5664,9 6524,0 115,2 

Strata netto 321,2 390,2 121,5 

 

Największy udział w osiągnięciu ogólnego poziomu przychodów miały przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w przemyśle oraz w sekcji handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych. Uzyskały one 88,1% przychodów ogółem. 

 

Koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstw niefinansowych wyniosły 90,9 mld zł i 
zwiększyły sie w ciagu roku o 21,7%. W strukturze rodzajowej kosztów największe znaczenie 
miało zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia oraz usługi obce.    

Tablica 2. Podstawowe relacje ekonomiczne 

Wyszczególnienie 

2020 2021 

w % 2021-2020 w p. 
proc. 

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży 8,1 7,3 -0,8 

Wskaźnik poziomu kosztów 92,4 92,7 0,3 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 7,6 7,3 -0,3 

Wskaźnik rentowności obrotu netto 6,6 6,3 -0,3 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 34,9 31,5 -3,4 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 102,0 89,9 -12,1 

Wskaźnik płynności finansowej III stop-
nia 158,7 146,7 -12,0 

Udział liczby przedsiębiorstw wykazują-
cych zysk netto w ogólnej liczbie przed-
siębiorstw 80,6 82,5 1,9 

 

W porównaniu z 2020 r. w badanych przedsiębiorstwach odnotowano pogorszenie pod-
stawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych, m.in. zwiększył się wskaźnik poziomu 
kosztów, zmniejszyły się natomiast wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz obniżył 
się wskaźnik rentowności ze sprzedaży, a także pogorszyły się wskaźniki płynności fi-
nansowej. Zysk netto wykazało 82,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,6% w 2020 roku). 

Udział liczby przedsiębiorstw 
wykazujących zysk netto w 
ogólnej liczbie przedsię-
biorstw zwiększył się o 1,9 p. 
proc . 

Koszty uzyskania przychodów 
zwiększyły się o 21,7% w po-
równaniu z 2020 r. 
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Tablica 3. Aktywa obrotowe oraz zobowiązania 

Wyszczególnienie 
2020 2021 

w mln 2020=100 

Aktywa obrotowe 25426,2 32037,4 126,0 

zapasy 8547,4 11696,7 136,8 

należności krótkoterminowe  10760,5 12742,3 118,4 

inwestycje krótkoterminowe 5584,9 6882,0 123,2 

krótkoterminowe rozliczenia międzyo-
kresowe 533,4 716,4 134,3 

Zobowiązania krótkoterminowe 16022,0 21832,1 136,3 

Zobowiązania długoterminowe 7587,8 7168,6 94,5 

 

Wartość aktywów obrotowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła ponad 32 
mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 26,0%. W rzeczowej strukturze 
aktywów największy udział miały należności krótkoterminowe i zapasy. 

 

Wykres 1. Aktywa obrotowe w 2021 r. 

 

Podstawowym źródłem finansowania aktywów obrotowych były zobowiązania krótkotermi-
nowe, które osiągnęły wartość 21,8 mld zł i w porównaniu z tymi z końca 2020 r. były wyższe o 
36,3%. Wśród nich dominowały zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 

Relacja zobowiązań krótkoterminowych do należności krótkoterminowych w końcu grudnia 
2021 r. wyniosła 171,3. Rok wcześniej zobowiązania przewyższyły należności o 48,9%. 

36,5%

39,8%

21,5%

2,2%

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należności krótkoterminowe 
stanowiły blisko 40% akty-
wów obrotowych. 
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Wykres 2. Zobowiązania krótkoterminowe w 2021 r. 

 

Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu zobowiązań długoterminowych w końcu grudnia 2021 r. 
zamknęło się kwotą 7,2 mld zł. W ciągu roku odnotowano jego spadek o 5,5%. Na kredyty 
bankowe i pożyczki przypadało 51,8% zobowiązań długoterminowych i był to poziom niższy 
od tego z 2020 roku (53,4%). 

Nakłady na środki trwałe 

W 2021 r. nakłady inwestycyjne na środki trwałe w przedsiębiorstwach niefinansowych2 o licz-
bie pracujących powyżej 9 osób, wyniosły 5196,3 mln zł i były wyższe o 6,1% niż przed rokiem. 
W stosunku do 2020 r. wzrost nakładów (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w sekcjach: prze-
twórstwo przemysłowe (o 25,0%), obsługa rynku nieruchomości (o 31,7%), budownictwo (o 
56,6%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 61,6%), czy też transport i gospodarka 
magazynowa (o 103,3%). 

W województwie lubelskim w 2021 r. inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące dzia-
łalność z zakresu: przemysłu – 81,2% ogółu nakładów wobec 88,1% w 2020 r. (w tym przetwór-
stwo przemysłowe 41,8% ogółu nakładów wobec 36,6% w 2020 r.), handlu; naprawy pojazdów 
samochodowych (odpowiednio: 7,8% i 5,3%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (od-
powiednio 5,3% i 2,9%). 

 

Tablica 4. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe 

Wyszczególnienie 
2020 2021 

w mln 2020=100 

Ogółem 4895,4 5196,3 106,1 

w tym:    

Budynki i budowle 2431,8 2395,9 98,5 

Maszyny, urządzenia techniczne i na-
rzędzia 2203,6 2389,6 108,4 

Środki transportu 241,1 401,6 166,6 

                                                           

2 Dane dotyczą 1058 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Dane 
nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działal-
ności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość 
prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych. 

18,8%

49,1%

9,1%

23,0% Kredyty i pożyczki

Z tytułu dostaw i usług

Z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń

Pozostałe

Zobowiązania krótkotermi-
nowe były wyższe o 36,3% w 
porównaniu z 2020 r. 

Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług stanowiły ponad 49% 
zobowiązań krótkotermino-
wych. 

Nakłady inwestycyjne na 
środki trwałe były wyższe o 
6,1% w porównaniu z 2020 r. 
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W 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, z ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych 
na środki trwałe wydatkowano mniej na budynki i budowle o 1,5%, więcej natomiast na ma-
szyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 8,4% i na środki transportu o 66,6%. Wartość za-
kupów inwestycyjnych osiągnęła 2791,1 mln zł i w porównaniu z rokiem poprzednim była wyż-
sza o 14,2%, zwiększył się także w skali roku udział zakupów w nakładach na środki trwałe o 
3,8 p. proc. 

 

Wykres 3. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe według sekcji PKD w 2021 r. 

Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego w 2021 r. rozpoczęli realizację 4884 nowych inwe-
stycji o łącznej wartości kosztorysowej 1845,1 mln zł. W porównaniu z rokiem poprzednim od-
notowano wzrost ich liczby o 23,6%, a spadek ich wartości kosztorysowej o 13,1%. Na ulepsze-
nie (tj. przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację) istniejących środków trwa-
łych przypadało 30,9% wartości kosztorysowej wszystkich inwestycji nowo rozpoczętych (rok 
wcześniej 43,4%). 

 

Inwestycji dokonywali głów-
nie przedsiębiorcy działający 
w przemyśle. 

81,2%

7,8%

5,3%

2,3% 3,5%
Przemysł

Handel; naprawa pojazdów
samochodowych

Transport i gospodarka magazynowa

Obsługa rynku nieruchomości

Pozostałe

Wartość kosztorysowa no-
wych inwestycji była niższa o 
13,1% w porównaniu z 2020 r. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Lublinie 

Dyrektor Krzysztof Markowski 
Tel: 81 533 20 51 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

Tel: 81 533 27 14 

 

Osoba ds. kontaktów z mediami  

Elżbieta Łoś 

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel: 81 465 20 28  

e-mail: e.los@stat.gov.pl 

 

lublin.stat.gov.pl 

@LUBLIN_STAT 

@UrzadStatystycznyLublin 

 

Powiązane opracowania 

Rynek wewnętrzny w 2020 roku 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy - Handel i usługi 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Sprzedaż detaliczna 

Sprzedaż hurtowa 

Placówka gastronomiczna 

Sklep 

Targowisko 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2020-roku,7,27.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2020-roku,7,27.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelUslugi.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/473,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/886,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/300,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/463,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/529,pojecie.html

