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Biuletyn Branżowy - raport kwartalny 1Q 2014 (186) 
 

 

Syntetyczna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora przedsię-
biorstw na podstawie danych GUS po pierwszym kwartale 2014 r. w oparciu 
o analizę wybranych wskaźników rentowności, płynności, zadłużenia oraz 
sprawności działania; obejmuje 23 działy i 5 grup PKD 
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Wyniki sektora przedsiębiorstw 1q 2014 

Przedmiotem kwartalnego raportu jest analiza sytuacji 28 branż przemysłowych 

i nieprzemysłowych na podstawie danych dla firm o zatrudnieniu powyżej 49 

osób w 1q 2014. 

Kwartalny wynik finansowy netto sektora przedsiębiorstw w 1q 2014 nieznacz-

nie zmalał wobec 4q 2013, jednocześnie był wyraźnie wyższy niż analogicznym 

kwartale 2013 (21,3 mld zł w 1q 14 wobec 21,8 mld zł w 4q 13 oraz 17,6 mld zł 

w 1q 13).  

W 1q 2014 wzrost przychodów z całokształtu działalności nieco większy niż 

kosztów (odpowiednio +2,7% r/r i +2,1% r/r) pozwolił na utrzymanie wzrostu 

wyniku finansowego netto. Niemniej zwiększenie dynamiki wzrostu kosztów w 

1q 2014 (+2,1% r/r wobec +1,3% r/r w 4q 13) mogło przyczynić się do wyha-

mowania dynamiki wzrostu wyniku finansowego netto w 1q 14 (+20,6% r/r 

wobec +46,5% r/r w 4q 13).  

Struktura wyniku finansowego sektora przedsiębiorstw w 1q 2014 wskazuje, że 

do poprawy kwartalnego wyniku finansowego netto przyczyniła się w dużym 

stopniu poprawa wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz wyniku ze 

sprzedaży produktów i materiałów, straty z działalności finansowej również 

były mniejsze.  

Rentowność netto kształtowała się w 1q 14 na poziomie wyższym w porówna-

niu z poprzednim kwartałem, wyższym także wobec analogicznego kwartału 

2013 (3,8% wobec 3,4% w 4q 13 i 3,2% w 1q 13).  W strukturze rodzajowej kosz-

tów nastąpił niewielki wzrost kosztów wynagrodzeń (+0,4 p.proc.) i usług obcych 

(+0,4 p.proc.), lekko zmalały natomiast koszty zużycia materiałów (-0,4 p.proc.) i 

energii (-0,2 p.proc.). 

Poziom sprzedaży eksportowej był wyższy o 3,6% r/r, jej udział w przychodach 

netto ze sprzedaży ogółu podmiotów wynosił 24,1%; spośród eksporterów zysk 

netto wykazało 75,4% przedsiębiorstw wobec 68,1% przed rokiem. Podstawowe 

relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów były lepsze niż ogółu badanych 

przedsiębiorstw. 

Rentowność netto w kolejnych kwartałach lat 2008-2014 
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źródło: GUS,  dane dla firm o liczbie zatrudnionych powyżej 49 osób 

Analiza sytuacji 28 branż na podstawie 

danych dla firm o zatrudnieniu powyżej 

49 osób  

 

 

W 1q 2014 kwartalny wynik finansowy 

sektora przedsiębiorstw nieznacznie słab-

szy niż w 4q 13, zdecydowanie wyższy niż 

w 1q 13 (+20,6% r/r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepsza rentowność netto w porównaniu z 

4q 13 jak i 1q 13  

 

 

 

 

Niewielki wzrost sprzedaży eksportowej  
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Zmiana rentowności sprzedaży po pierwszym kwartale 2014 r/r 
(uszeregowanie od największej do najmniejszej zmiany poziomu rentowności)  
 
 
 

-5 0 5 10

62. DZIAŁ. ZW. Z OPROGRAM. I INFORMATYKĄ

21. PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

26. PRODUKCJA KOMPUTERÓW I WYROBÓW ELEKTRON.

61. TELEKOMUNIKACJA

35.1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE I HANDEL ENERGIĄ ELEK.

10. PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

28. PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

46. HANDEL HURTOWY

14. PRODUKCJA ODZIEŻY

47. HANDEL DETALICZNY

PRZEMYSŁ ogółem

20. PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH

19.2 WYTWARZANIE PROD. RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

31. PRODUKCJA MEBLI

49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

17. PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

45. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI

29. PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

15. PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW

24. PRODUKCJA METALI

16. PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA

22.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

41. ROBOTY BUDOWLANE - WZNOSZENIE BUDYNKÓW

25. PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW

27. PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

42. ROBOTY ZW. Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII

55. ZAKWATEROWANIE

23. PRODUKCJA WYR. Z SUROWCÓW NIEMETAL.

49.2 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

w pkt. proc.
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Zróżnicowany kierunek zmiany poziomu 

rentowności sprzedaży w poszczegól-

nych branżach w 1q 2014 w porównaniu 

z 1q 2013  

 

 

Wzrost rentowności sprzedaży r/r 

w 20 branżach (na 28), w tym znaczący 

w transporcie kolejowym towarów i w 

produkcji wyrobów z surowców nieme-

talicznych 

 

 

 

 

Obniżenie poziomu rentowności sprze-

daży w 8 branżach; w największym 

stopniu dotyczy to działalności związa-

nej z oprogramowaniem i informatyką a 

także farmacji.  
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Zestawienie tendencji zmian w sektorze przedsiębiorstw w 1q 2014 wobec 4q 

2013 z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-2013 sygnalizuje stabilizację 

w sektorze (podobna tendencja zmiany przychodów i kosztów, stabilny wynik 

finansowy netto). Sytuacja jest zróżnicowana zależnie od branży. 

 

  
spowolnienie stabilizację ożywienie 

10.   Produkcja artykułów spożywczych 

14.   Produkcja odzieży 

15.   Produkcja skór i wyrobów ze skór  

16.   Produkcja wyrobów z drewna 

17.   Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy 

20.   Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

21.   Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych 

22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

23.   Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych 

24.   Produkcja metali 

25.   Produkcja metalowych wyrobów 

26.   Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych 

27.   Produkcja urządzeń elektrycznych 

28.   Produkcja maszyn i urządzeń 

29.   Produkcja pojazdów samochodowych i przyczep 

31.   Produkcja mebli 

35.1 Wytwarzanie, przesyłanie i handel energią elekt. 

41.   Roboty budowlane - wznoszenie budynków 

42.   Roboty zw. z budową obiektów inżynierii 

45.   Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi 

46.   Handel hurtowy 

47.   Handel detaliczny 

49.2 Transport kolejowy towarów 

49.4 Transport drogowy towarów 

55.   Zakwaterowanie 

61.   Telekomunikacja 

62.   Dział. zw. z oprogramowaniem i informatyką 

PKD 

Zmiany

1q 14/4q 13 vs. 1q 13 /4q 12 sygnalizują

w 1 q 2014 

 

 

Przy porównaniu zmian 1q 14/4q 13 

vs. 1q 13/4q 12, w 1q 2014: 

w blisko połowie branż stabilizacja 

(stabilne, dobre wyniki; ale niekiedy 

sytuacja, która może zapowiadać 

spowolnienie), 

 

 

 

w kilku branżach sygnały ożywienia 

(wyhamowane spadki, zyski wobec 

strat w poprzednich kwartałach);   

 

 

 

 

spowolnienie w przemyśle farmaceu-

tycznym i produkcji wyrobów elektro-

nicznych (oznaki ograniczenia rynku),  

a także w hotelach (strata). 



decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 4.5 3.9 4.2 3.2 4.2 3.1 14.9

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 14.5 13.2 13.2 12.5 12.7 12.5 60.1

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.58 1.56 1.52 1.49 1.58 1.38 4.14

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.08 1.10 1.07 0.99 1.07 0.95 3.07

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 32 30 30 34 32 18 75

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 43 44 44 41 42 34 72

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 32 33 35 37 33 28 64

DR Współczynnik długu 0.47 0.47 0.47 0.47 0.45 0.48 0.82

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.25 1.22 1.22 1.20 1.24 1.16 2.46

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 11.34 11.27 11.73 11.30 12.71 19.86 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 1 227 1 251 1 259 1 265 1 202 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR, WP i CFC dane kwartalne narastające

4q13Wybrane wskaźniki 1q 13
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   Biuletyn Branżowy

   1Q 2014  

2q 13 3q 13 1q 14

10. Produkcja artykułów spożywczych 
 
1q 2014 przyniósł osłabienie dynamiki wzrostu przychodów branży spożywczej w stosunku do 4q 

2013 (+2,3% r/r wobec +5,3% r/r w 4q 2013) przy mniejszej dynamice wzrostu kosztów (+2,5% r/r wobec 
+5,4% r/r w 4q 2013). W odniesieniu do 1q 2013 nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego (1709 mln zł w 
1q 14 wobec 1805 mln zł w 1q 13) i niewielki spadek rentowności (4,2% wobec 4,5%). Tendencja zmian przy-
chodów i kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13 może 
oznaczać ograniczenie przychodów producentów żywności przy utrzymaniu stabilnej rentowności. 

W 1q 2014 najwyższą rentownością charakteryzowali się producenci makaronów (13,8%), skrobi 
(11,9%), przetworów ziemniaczanych (11,3%) oraz cukru (10,9%), najniższą rentowność odnotowali producen-
ci lodów (1,2%), mleka i serów (1,2%), przetwórcy ryb (1,3%) oraz przetwórcy owoców i warzyw (1,6%). 

W nadchodzącym kwartale można oczekiwać stabilizacji sytuacji ekonomiczno-finansowej branży 
spożywczej pomimo poprawy nastrojów konsumentów i niewielkiego zwiększenia popytu na żywność. Na 
sytuację producentów niekorzystny wpływ będzie wywierać osłabienie dynamiki eksportu produktów rol-
no-spożywczych spowodowane m.in. kryzysem ukraińsko-rosyjskim. 

Spadek cen żywca wieprzowego i przetworów wieprzowych w porównaniu z poprzednim rokiem z powodu 
ograniczenia eksportu związanego z rosyjskim embargiem na unijną wieprzowinę oraz wzrostu produkcji skut-
kować będzie pogłębieniem kryzysu w branży. Obniżka cen przyczyni się do wzrostu konsumpcji wieprzowiny 
oraz będzie hamować wzrost cen drobiu, co wywrze niekorzystny wpływ na wyniki drobiarstwa. Czynnikiem 
sprzyjającym drobiarstwu będzie nadal rosnący eksport do UE. Ceny skupu mleka, pomimo znaczącego wzro-
stu produkcji, są wyższe niż przed rokiem. Przewidywane utrzymanie się koniunktury na światowym rynku 
mleka będzie wpływało stymulująco na wzrost krajowej produkcji mleka oraz na utrzymanie trendu wzrosto-
wego w eksporcie przetworów mlecznych. Mniejsze zapasy zbóż i przewidywany wzrost zużycia paszowego 
(zwiększenie chowu świń i drobiu) w Polsce, nawet przy ograniczeniu eksportu, mogą wywierać presję na 
wzrost cen zbóż. Wzrost będzie jednak hamowany przez niższe ceny w krajach sąsiadujących oraz dobre zbio-
ry na świecie. W rezultacie ceny zbóż będą zbliżone do poziomu z 2013 r. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 6.2 3.9 6.3 6.0 6.3 3.9 20.8

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 12.6 10.1 11.3 11.9 13.3 8.1 63.2

CR Wskaźnik płynności bieżącej 2.02 1.97 2.09 2.23 2.12 1.99 7.45

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.11 1.09 1.14 1.25 1.18 1.09 5.23

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 79 84 86 75 76 50 180

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 62 66 65 57 58 39 93

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 38 42 40 33 36 23 78

DR Współczynnik długu 0.40 0.40 0.40 0.38 0.39 0.39 0.97

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.78 1.78 1.89 1.84 1.84 1.80 11.11

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 14.25 12.75 13.59 14.27 18.40 21.11 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 258 264 265 269 251 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR, WP i CFC dane kwartalne narastające
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   Biuletyn Branżowy

1q 13 2q 13 3q 13 4q13Wybrane wskaźniki 1q 14

   1Q 2014  

14. Produkcja odzieży 
Wyniki ekonomiczno-finansowe producentów odzieży w 1q 2014 nie zmieniły się znacząco w stosun-

ku do 4q 2013 pomimo osłabienia dynamiki wzrostu przychodów (+5,4% r/r wobec +11,7% r/r w 4q 2013 
oraz wzrostu kosztów (+5,3% r/r wobec +8,7% r/r w 4q 2013). Porównując 1q 2014 z analogicznym kwarta-
łem 2013 obserwuje się nieznaczny wzrost wyniku finansowego netto (55 mln zł wobec 51 mln zł w 1q 2013) 
i rentowności (tabela). Bieżąca płynność finansowa kształtowała się powyżej satysfakcjonującego poziomu. 
Tendencja zmian przychodów i kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analogicznym okresem 
lat 2012-13 może oznaczać stabilizację sytuacji przemysłu odzieżowego.  

Wyższy popyt na ubrania (i w efekcie większe zapotrzebowanie ze strony sklepów) spowodował, że 
w 1q 2014 w krajowych fabrykach uszyto m.in. więcej o 21% r/r żakietów i płaszczy, o 11% r/r marynarek 
męskich, produkcja wyrobów pończoszniczych wzrosła o 8% r/r (14% r/r w 4q 13). Zmniejszyła się produkcja 
kostiumów damskich (-24% r/r), koszul męskich (-5% r/r) oraz spodni (-5% r/r). W statystycznym gospodar-
stwie domowym miesięczny budżet na odzież wynosi ok. 50 zł na osobę. W ostatnich latach wartość wydat-
ków na ubrania nie zmienia się, przy czym rośnie wolumen kupowanej odzieży, co oznacza większy popyt na 
tańszą odzież. 

W najbliższych kwartałach prawdopodobna jest poprawa sytuacji w branży, na co wpłynie wzrost 
popytu konsumpcyjnego wraz z ożywieniem gospodarczym, poprawą nastrojów konsumentów w wyniku 
wzrostu realnych wynagrodzeń, co znajdzie odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków na odzież, przy czym 
wciąż utrzyma się popyt na tańszą odzież sprzedawaną w sklepach sieciowych, outletach i na bazarach. Nega-
tywnie na wyniki przemysłu wciąż oddziaływać będzie silna konkurencja tańszych wyrobów z Indii, Chin, Sri 
Lanki, Tajlandii i Kambodży (brak ceł). Polskie firmy odzieżowe od kilku lat przestawiły działalność z produkcji 
na handel (rozwój salonów odzieżowych), zlecając szycie odzieży kontrahentom z Azji i Afryki (Etiopia). No-
wym zjawiskiem jest przenoszenie produkcji odzieży powrotem do Polski. Ostatnio na taki krok zdecydował się 
Próchnik (zdaniem prezesa firmy dzisiaj różnica w cenie produkcji między Polską a Dalekim Wschodem wyno-
si nie więcej niż 10%). Produkcję w kraju zwiększa również LPP. Powrót do szycia w kraju może przyczynić się 
do wzrostu zatrudnienia w branży i zwiększenia przychodów. Ryzykiem dla działalności przedsiębiorstw odzie-
żowych na Wschodzie prowadzących sklepy franczyzowe jest konflikt ukraińsko-rosyjski, który wpływa na 
obniżenie wartości hrywny i rubla, w rezultacie na mniejszą opłacalność prowadzonych tam inwestycji. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 9.5 9.3 10.9 4.4 11.4 6.5 22.4

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 20.8 20.2 20.8 17.0 24.3 13.8 69.3

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.92 2.03 2.17 2.27 2.26 2.13 6.39

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.14 1.20 1.36 1.26 1.34 1.29 3.96

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 70 73 66 75 69 64 148

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 77 77 81 62 73 55 109

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 51 47 43 39 42 34 73

DR Współczynnik długu 0.41 0.41 0.39 0.36 0.37 0.42 0.92

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.75 1.82 1.90 1.78 1.98 1.98 7.74

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 23.47 24.49 24.15 19.85 39.79 30.20 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 79 80 80 80 76 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR, WP i CFC dane kwartalne narastające
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15. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 
Wyniki ekonomiczno-finansowe branży w 1q 2014 były lepsze niż w 4q 2013. Przychody osiągnięte 

przez producentów w 1q 2014 zwiększyły się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 11,7% przy wyższych 
o 4,1% kosztach działalności. W rezultacie wynik finansowy netto osiągnięty w 1q 2014 (88,4 mln zł) był nie-
mal dwukrotnie wyższy niż uzyskany w 4q 2013 (29,9 mln zł). W stosunku do 1q 2013 r. przychody i koszty 
wzrosły odpowiednio o 14,0% oraz 11,1%, natomiast wynik finansowy zwiększył się o 35,3% powodując po-
prawę rentowności (11,4% wobec 9,5% w 1q 13). Bieżąca płynność finansowa kształtowała się powyżej sa-
tysfakcjonującego poziomu. O sytuacji branży decydują przede wszystkim producenci obuwia (PKD 15.2), 
którzy w 1q 2014 osiągnęli rentowność sprzedaży ROS=13,3% (wobec 11,4% w 1q 2013), a także producenci 
skór i wyrobów ze skór (PKD 15.1) z rentownością 7,6% (wobec 6,0% w 1q 2013).  

W ujęciu ilościowym, według danych GUS, w 1q 2014 produkcja skór wzrosła w porównaniu 
z 1q 2013 o 16,2%, natomiast produkcja obuwia zwiększyła się r/r o 5,9% (w tym skórzanego o 13,5%). 
Ceny obuwia w 1q 2014 były o 3,9% niższe niż przed rokiem. Polska, obok Włoch, Hiszpanii, Portugalii 
i Rumunii, należy do grupy dużych producentów obuwia skórzanego w UE. Branża jest silnie rozdrobniona, 
obejmuje głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie zatrudnienie bezpośrednio w produkcji znajduje 
14 tys. osób, a około 40 tys. osób w powiązanych branżach.  

W najbliższych kwartałach wyniki ekonomiczne branży najpewniej pozostaną na korzystnym po-
ziomie z uwagi na przewidywany wzrost popytu konsumpcyjnego w wyniku ożywienia gospodarczego w 
kraju. Poprawa sytuacji w krajach strefy euro powinna korzystnie wpływać na wielkość zamówień na towa-
ry z Polski. Zniesienie kontroli importu taniego obuwia z Chin i Wietnamu wpływa na zwiększenie importu 
obuwia do Polski. Cierpią na tym szczególnie małe i średnie firmy, produkujące w kraju. Duże firmy obuw-
nicze często zlecają produkcję w krajach azjatyckich o niższych kosztach wytwarzania, a ich rozwinięta sieć 
handlowa wraz z inwestowaniem w jakość i wzornictwo pozwala skutecznie przeciwdziałać taniej konkuren-
cji. Ostatnio pojawiła się tendencja rozszerzania przez duże podmioty produkcji w kraju. Na taki krok zde-
cydowała się firma CCC (w 2014 r. na skutek zakupu nowych linii moce produkcyjne fabryki zwiększą się o 
20–30%). Decyzje o ulokowaniu większych zamówień w Polsce podjęły także Aryton, Wójcik, Gino Rossi 
i Wojas. 
 
Niepełna  ilustracja graficzna - GUS nie udostępnił danych dla kilku okresów  z uwagi na wymogi tajemnicy statystycznej. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 3.9 4.4 6.6 3.7 6.0 3.7 14.1

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 7.9 8.6 10.0 9.5 10.8 11.3 50.8

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.56 1.59 1.47 1.45 1.32 1.67 5.21

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.97 1.03 0.96 0.88 0.84 1.07 3.73

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 49 44 43 45 40 35 103

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 49 49 48 37 43 42 88

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 36 35 34 31 31 29 62

DR Współczynnik długu 0.47 0.46 0.43 0.42 0.39 0.46 0.80

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.17 1.19 1.17 1.15 1.09 1.44 3.69

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 8.19 9.36 10.82 10.92 14.54 21.75 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 303 314 315 316 303 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR, WP i CFC dane kwartalne narastające
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16. Produkcja wyrobów z drewna 

Wyniki ekonomiczno-finansowe branży drzewnej w 1q 2014 poprawiły się, pomimo zmniejszenia dy-
namiki wzrostu przychodów (6,9% r/r wobec 10,8% r/r w 4q 13) branża odnotowała wzrost wyniku finanso-
wego (330 mln zł wobec 188 mln zł w 4q 13 i 186 mln zł w 1q 13). W dalszym ciągu przychody rosły szybciej 
niż koszty. Tendencja zmian przychodów i kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analogicznym 
okresem lat 2012-13 może sygnalizować stabilizację w branży. Na wyniki branży decydujący wpływ mają 
producenci wyrobów z drewna (84% przychodów branży), pozostałe przychody generowali producenci wyro-
bów tartacznych. 

Rentowność sprzedaży w 1q 2014 wzrosła do 6,0% (3,9% w 1q 13), jest to efekt poprawy wyników 
producentów wyrobów z drewna (6,6%; +2,3 p.proc. r/r),  jak i producentów wyrobów tartacznych (3,1%; 
+1 p.proc. r/r). Płynność bieżąca była satysfakcjonująca, natomiast szybka kształtowała się nieco poniżej po-
ziomu akceptowalnego. Udział sprzedaży eksportowej branży w przychodach ogółem kształtował się w 1q 
2014  poniżej średniej dla przemysłu (39% producenci wyrobów z drewna; 37% producenci wyrobów tartacz-
nych wobec 43% przetwórstwo przemysłowe).   
W ujęciu ilościowym produkcja ważniejszych wyrobów branży wg GUS w 1q 2014 w porównaniu z 1q 2013:
- wzrosła najwięcej w przypadku płyt pilśniowych (+26,1%), oklein (+24,5%) oraz wyrobów dla stolarki otwo-
rowej (+22,8%), mniej w przypadku tarcicy (+11,6%), płyt podłogowych (+9,7%), sklejki (+8%) oraz płyt wióro-
wych (+4,3%).  

W nadchodzących kwartałach wyniki branży, przy jej surowcowym charakterze, mogą być słabsze 
z uwagi na oczekiwany wzrost cen drewna w 2014 r. (konkurencja o ograniczone zasoby z innymi branżami, 
a także zagranicznymi przedsiębiorcami dokonującymi zakupów surowca w Polsce; silna pozycja sprzedawcy -
Lasów Państwowych). Jednocześnie korzystny dla producentów drewna jest oczekiwany popyt ze strony 
branży meblarskiej, prawdopodobny jest też niewielki wzrost popytu ze strony firm budowlanych wraz 
z rosnącą liczbą rozpoczynanych projektów. Lasy Państwowe (LP) przewidują niewielki wzrost podaży surowca 
w 2014 r. (ok. 37,5 mln m sześc. wobec ok. 37 mln w 2013), przy kontynuacji zasad sprzedaży drewna z 2013 r.
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 8.6 7.6 9.8 8.9 9.6 5.0 16.1

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 17.4 17.3 18.1 18.0 19.1 12.5 48.7

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.73 1.53 1.59 1.51 1.64 1.48 4.44

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.25 1.09 1.16 1.07 1.19 1.02 2.90

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 34 34 34 35 33 32 70

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 56 55 57 50 55 58 91

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 39 41 40 41 38 41 79

DR Współczynnik długu 0.43 0.45 0.45 0.45 0.43 0.50 0.86

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.22 1.17 1.18 1.15 1.19 1.18 2.10

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 18.60 15.55 16.07 16.36 17.39 19.53 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 206 209 209 210 210 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR, WP i CFC dane kwartalne narastające
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   1Q 2014  

17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru 
Wyniki ekonomiczno-finansowe producentów papieru i wyrobów z papieru w 1q 2014 były korzyst-

ne, lepsze niż średnio w przetwórstwie przemysłowym, jednak dynamika wzrostu przychodów osłabiła się 
(+7,2% r/r wobec +8,4% r/r w 4q 13), ograniczeniu uległ także wzrost kosztów (+5,9 r/r wobec +7,2% w 4q 
13). Wyższa dynamika wzrostu przychodów niż kosztów przyczyniła się do poprawy rentowności sprzedaży 
netto (9,6% wobec 8,9% w 4q 13). 

W 1q 2014 branża odnotowała zwiększenie wyniku finansowego o 20% r/r (707 mln zł w 1q 14 wobec 
589 mln w q 13), skutkujące dobrym wynikiem rentowności sprzedaży w 1q 2014 (tabela). Bieżąca płynność 
finansowa kształtowała się na dobrym poziomie. Tendencja zmian przychodów i kosztów w 1q 2014 wobec 
4q 2013 w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13 może oznaczać stabilizację sytuacji produ-
centów na dobrym poziomie.  

W 1q 2014 producenci masy włóknistej, papieru i tektury (PKD 17.1) osiągnęli wyższą rentowność 
sprzedaży netto (13,8%) niż producenci wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2) z ROS=7,0%. Wyniki branży 
uwarunkowane są cenami papieru i celulozy. W 1q 2014 dostawy papierów wysokogatunkowych w Europie 
wzrosły o 0,7% r/r oraz o 5,5% w porównaniu do 4q 2013. Ceny papierów wysokogatunkowych w 1q 2014 
zanotowały spadek w porównaniu z 4q 2013 w granicach 1,1%-1,8%. Na koniec 1q 2014 średnia cena celulo-
zy NBSK (celuloza iglasta) była o 11,3% wyższa niż w 1q 2013 r., natomiast cena BHKP (celuloza liściasta) 
spadła o 2,5%. W porównaniu do 4q 2013 cena NBSK wzrosła o 2,5%, natomiast cena BHKP spadła o 0,4%. 
Według GUS w 1q 2014 r. produkcja papieru i tektury wzrosła o 6,3% r/r, tektury falistej o 5,1% r/r, a masy 
celulozowej o 0,8% r/r.  

W najbliższych kwartałach sytuacja ekonomiczna producentów papieru prawdopodobnie utrzyma 
się na korzystnym poziomie ze względu na przewidywany wzrost cen celulozy (wysoki popyt ze strony Chin), 
negatywnie na wynik finansowy będzie oddziaływać wciąż niski popyt na papier służący do produkcji tektury 
falistej. Wyniki producentów wyrobów z papieru prawdopodobnie pozostaną stabilne z uwagi na przewidy-
wany wzrost popytu na opakowania i tekturę ze strony branż, które są odbiorcami (m.in. branża spożywcza, 
reklamowa) w sytuacji ożywienia gospodarczego w Polsce i w krajach strefy euro przy wzroście cen celulozy, 
co wpłynie na zwiększenie kosztów produkcji wyrobów. Na spadek zużycia papieru wpływać będzie zmniejsze-
nie czytelnictwa gazet oraz coraz szersze wykorzystywanie kanałów elektronicznych. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto -0.5 0.0 2.7 -0.5 0.0 3.0 12.5

ROE Stopa rentowności kapitału własnego -2.2 -1.1 3.8 2.2 0.1 15.1 47.0

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.68 1.58 1.63 1.63 1.72 1.73 2.31

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.60 0.78 0.75 0.73 0.63 0.80 1.54

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 50 43 42 39 49 47 79

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 21 24 24 20 21 38 63

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 25 27 29 26 26 28 61

DR Współczynnik długu 0.48 0.52 0.48 0.47 0.47 0.48 0.64

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.33 1.34 1.33 1.28 1.29 1.38 2.22

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 1.69 2.51 6.95 5.30 4.94 14.83 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 15 15 15 15 14 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR, WP i CFC dane kwartalne narastające
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   1Q 2014  

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q13 1q 141q 13

19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 

Wyniki ekonomiczno-finansowe branży (m.in. produkcja paliw silnikowych, olejów, brykietów, wyro-
bów dla petrochemii) w 1q 2014 osłabł spadkowy trend przychodów (-9,4% r/r vs. -10,8% r/r w 4q 13); 
branża odnotowała 8 mln zł zysku wobec 182 mln zł straty w 1q 2013. Bieżąca płynność finansowa kształ-
towała się na satysfakcjonującym poziomie, szybka poniżej tego poziomu. Zestawienie tendencji zmian w 1q 
2013 wobec 4q 2013 z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-13 może sygnalizować początek oży-
wienia rynku. 

W ujęciu ilościowym, według danych GUS, w 1q 2014 produkcja paliw wzrosła o 2,5% r/r, głównie dzięki 
wyższej produkcji oleju napędowego (wartościowo ok. 72% produkcji paliw) vs. niższej produkcji benzyn silni-
kowych (ok. 25% rynku paliw). Wg POPiHN w 1q 2014 konsumpcja paliw, po raz pierwszy od dwóch lat, wzro-
sła (o 1,96% r/r) na skutek wzrostu konsumpcji oleju napędowego (1,89% r/r; wartościowo to 56% wszystkich 
rodzajów paliw) i LPG (9,22%) rekompensujących niższy popyt na benzyny [spadek o (-3,83% r/r); 20% łącznej 
konsumpcji paliw].  

W kolejnych kwartałach powolne odbudowywanie popytu na benzynę i olej napędowy w warun-
kach wolno rosnącej aktywności gospodarczej i strukturalnej nadpodaży mocy rafineryjnych ogranicza 
możliwość podnoszenia marż, niemniej prognozowane odwrócenie trendu i oczekiwany wzrost konsumpcji 
paliw na polskim rynku powinien pozytywnie wpływać na wyniki krajowych firm paliwowych. Coraz więk-
szym obciążeniem dla płockiego koncernu jest Orlen Lietuva w Możejkach, która pozostaje pod silną presją 
niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, niekorzystnych czynników rynkowych w krajach nadbał-
tyckich oraz nieefektywnej logistyki produktowej na Litwie. Korzystna dla wyników branży jest nowelizacja 
Ustawy o zapasach obowiązkowych ropy naftowej i paliw (podpisana przez Prezydenta 18 czerwca 2014) 
m.in. zmieniająca sposób obliczania zapasów interwencyjnych i wprowadzająca odpłatne przejęcie przez 
Agencję Rezerw Materiałowych części obowiązku utrzymywania zapasów paliw, co pozwoli firmom paliwo-
wym zwolnić zamrożone w zapasach środki i zwiększy możliwości angażowania w projekty poszukiwawczo-
wydobywcze gazu i ropy. W 1q 2014 r. zwraca uwagę wyraźny, ponad 2. krotny wzrost nakładów inwesty-
cyjnych mogący pozytywnie wpłynąć (poprzez wzrost produkcji) na przyszłe wyniki branży. Niewielki zakres 
wahań cen ropy naftowej działa stabilizująco na poziom kosztów produkcji branży rafineryjnej, niemniej 
nasilające się ryzyka geopolityczne (m.in. zaostrzający się konflikt w Iraku) wywierają wpływ na wzrost 
notowań surowca i wciąż stanowią realną groźbę gwałtownego wzrostu ceny ropy naftowej. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 8.2 7.6 5.9 2.4 8.6 5.8 21.6

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 17.2 16.4 14.6 12.1 17.1 16.2 56.1

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.69 1.62 1.65 1.54 1.55 1.76 5.12

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.19 1.18 1.21 1.10 1.12 1.12 3.83

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 36 34 34 34 34 42 95

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 51 54 52 44 52 60 101

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 42 43 41 41 43 40 77

DR Współczynnik długu 0.41 0.41 0.40 0.39 0.40 0.46 0.73

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.22 1.22 1.21 1.16 1.18 1.38 3.57

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 21.80 20.45 19.66 17.62 29.24 29.58 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 222 227 231 231 219 . .

   Biuletyn Branżowy

   1Q 2014  

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q13 1q 141q 13

20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 
W 1q 2014 trend spadkowy przychodów branży wyhamował [0,1% r/r wobec (-2,7%) r/r w 4q 2013], 

równocześnie znacznie wyhamowała dynamika ograniczania kosztów [(-0,2%) r/r wobec (-5,9%) r/r w 4q 
13]. Wynik finansowy w 1q 2014 wzrósł w porównaniu z 1q 2013 w niewielkim stopniu (1180 mln zł wobec 
1107 mln zł), wpływając na lekką poprawę rentowności sprzedaży (8,6% wobec 8,2% w 1q 2013), znacząco 
przewyższając średnią dla przemysłu ogółem. Tendencja zmian w 1q 2014 r. wobec 4q 2013 r. w porównaniu 
z analogicznym okresem lat 2012-13 może oznaczać stabilizację rynku.  

Na wyniki branży chemicznej w największym stopniu wpływają producenci tworzyw sztucznych (17% 
udziału w przychodach; ROS=5,9% w 1q 14) oraz nawozów (18% udziału w przychodach; ROS=15,2%). Za-
sadniczą przesłanką słabego rozwoju branży chemicznej w 1q 2014 są wciąż niskie ceny nawozów wynika-
jące z mniejszego popytu (następstwo spadku dochodów producentów zbóż).  

W najbliższych kwartałach ożywienie gospodarcze może wpłynąć na wzrost przychodów branży ze 
sprzedaży na rynek krajowy i za granicę. Poprawie sytuacji branży chemicznej w kolejnych kwartałach 2014 
sprzyjać będzie prawdopodobnie większy popyt na tworzywa sztuczne ze strony budownictwa, przemysłu 
opakowań, czy motoryzacyjnego. Z kolei w gorszej sytuacji znajdzie się branża nawozowa; z uwagi na koniec 
wiosennego sezonu (przełom kwietnia i maja), w maju i czerwcu popyt na nawozy spada, a producenci zachę-
cając dystrybutorów do gromadzenia zapasów na jesień, obniżają ceny nawozów, co negatywnie wpływa na 
wielkość przychodów i wynik finansowy branży.  

Trwa proces przekształceń własnościowych w branży chemicznej. Nowym większościowym właścicie-
lem Ciechu została spółka pośrednio kontrolowana przez Jana Kulczyka - KI Chemistry. Skupując ponad 26,95 
mln akcji Ciechu, KI Chemistry stała się właścicielem ponad 51,1% akcji chemicznej spółki. Pod koniec czerw-
ca br. na GPW zadebiutowała spółka PCC Rokita (na koniec dnia debiutu kurs akcji był wyższy o 0,48% od 
ceny emisyjnej). Z kolei Norica Holding powiązana z rosyjskim Acronem zwiększyła udział w Grupie Azoty o 
2,8 proc. i ma już ponad 20% udziałów w polskiej spółce, co daje prawo do posiadania własnego przedstawi-
ciela w radzie nadzorczej spółki. Zdaniem przedstawicieli MSP, Grupa Azoty jest zabezpieczona przed próbami 
wrogiego przejęcia; obecnie Skarb Państwa jest w posiadaniu 33% akcji Azotów i nie zamierza ich sprzedawać. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 15.5 10.0 9.5 6.5 12.2 10.5 29.9

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 17.8 14.8 13.3 11.8 13.9 11.6 46.0

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.97 2.12 2.05 2.20 2.13 3.86 10.25

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.30 1.33 1.26 1.43 1.31 2.61 7.18

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 61 71 69 60 70 64 135

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 64 71 67 58 66 71 121

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 45 46 43 34 41 28 76

DR Współczynnik długu 0.31 0.31 0.30 0.28 0.29 0.24 0.62

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.29 1.37 1.31 1.31 1.35 1.71 3.61

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 18.32 17.52 18.46 17.30 14.82 121.29 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 63 65 66 65 63 . .

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające

1q 13
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   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13

   1Q 2014  

3q 13 4q 13 1q 14

21. Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych 
 
W 1q 2014 sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów farmaceutyków pogorszyła się w porów-

naniu z 4q 2013 – przychody w 1q 2014 zmniejszyły się o 2,0% r/r wobec wzrostu 1,7% r/r w 4q 2013, rów-
nocześnie wzrosły koszty uzyskania przychodów (+1,3% r/r wobec +0,2% r/r w 4q 2013). W porównaniu z 1q 
2013 wynik finansowy zmniejszył się (450 mln zł wobec 558 mln zł), skutkując obniżeniem rentowności sprze-
daży (12,2% w 1q 14 wobec 15,5% w 1q 13), kształtującej się jednocześnie znacznie powyżej średniej w prze-
myśle. Bieżąca płynność finansowa kształtowała się na dobrym poziomie. Tendencja zmian przychodów i 
kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13 sugeruje ograni-
czenie rynku przy utrzymaniu korzystnej rentowności. 

W Polsce produkowane są głównie leki generyczne (zamienniki oryginalnych produktów leczniczych). 
Udział sprzedaży leków generycznych wynosi 64% pod względem wartości i 85% pod względem liczby sprze-
danych opakowań. Przemysł farmaceutyczny dostarcza 55% leków dostępnych na krajowym rynku w przeli-
czeniu na liczbę opakowań, co stanowi ok. 30% wartości sprzedawanych farmaceutyków. Duży wpływ na 
sytuację producentów leków wywarła ustawa refundacyjna, która wprowadziła: - sztywne ceny, negocjowane 
przez resort zdrowia z producentami (od ich wartości ustalana jest urzędowa marża hurtowa, która w 2014 r. 
wynosi 5% wobec 6% w 2013 r.); - likwidację rabatów udzielanych aptekarzom przez hurtowników; - zmniej-
szenie poziomu refundacji NFZ z 19% do 17% wydatków na świadczenia zdrowotne; - zakaz reklamy leków 
refundowanych; - likwidację programów lojalnościowych; - zmniejszenie rynku leków refundowanych. Dosto-
sowanie firm do ustawy refundacyjnej skutkowało obniżeniem marż, malejącą dynamiką sprzedaży (wzrosły 
dopłaty pacjentów do leków), zwolnieniem pracowników. Kolejnych problemów przysporzy branży legislacja 
unijna. Dyrektywa antypodróbkowa, która jest właśnie wdrażana, zmusi przedsiębiorców do znacznych inwe-
stycji; według szacunków Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, pojedynczy produ-
cent leków będzie musiał zainwestować nawet 200 mln zł. 

W najbliższych kwartałach można oczekiwać stabilizacji wyników branży na korzystnym poziomie, 
rentowność nadal prawdopodobnie kształtować się będzie na poziomie wyższym niż średnio w przetwórstwie 
przemysłowym. Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach farmaceutycznych wpłynie na ogranicze-
nie kosztów działalności i poprawę wyniku finansowego branży. Niekorzystny wpływ na przychody eksporte-
rów leków będzie wywierać sytuacja na Ukrainie i w Rosji, dokąd trafia ok. 12% wartości eksportu produktów 
farmaceutycznych. Deprecjacja hrywny i rubla obniży siłę nabywczą konsumentów. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 4.1 7.4 8.7 5.2 6.3 4.4 16.9

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 8.5 13.1 15.4 14.3 13.5 11.4 50.3

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.53 1.48 1.54 1.56 1.59 1.55 4.11

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.03 1.03 1.08 1.08 1.10 1.02 2.99

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 51 46 44 43 45 42 98

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 66 70 71 61 64 61 108

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 52 54 53 46 49 42 86

DR Współczynnik długu 0.46 0.48 0.47 0.45 0.45 0.48 0.81

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.28 1.25 1.29 1.26 1.29 1.30 2.84

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 11.01 13.63 15.75 15.32 18.10 17.74 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 560 574 580 584 558 . .

1q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 1q 14

   1Q 2014  

3q 13 4q 13

22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

Wyniki ekonomiczno-finansowe producentów wyrobów z tworzyw w 1q 2014 były dobre, nieco lep-
sze niż w 4q 2013, wzrost przychodów (13,4% r/r wobec 11,0% r/r w 4q 13) przy mniejszym wzroście kosztów 
(11,0% r/r wobec 9,0% r/r w 4q 13) przyczynił się do niewielkiego wzrostu wyniku finansowego w 1q 14
(0,66 mld zł wobec 0,57 mld zł w 4q 13 i 0,38 mld zł w 1q 13). Tendencja zmian przychodów i kosztów w 
1q 2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13 wskazuje na lekkie ożywienie.
Rentowność sprzedaży producentów wyrobów z tworzyw sztucznych w 1q 14 była wyższa niż rok wcześniej 
(tabela). Występuje silna polaryzacja firm - połowa firm nie osiągała przeciętnej rentowności branży. Płynność 
finansowa była na akceptowalnym poziomie.  

Branża wytwarza szeroki asortyment wyrobów z tworzyw sztucznych dla przemysłu opakowaniowego, 
budownictwa (zużywa prawie 30% wszystkich tworzyw), a także gospodarstw domowych, co z uwagi na po-
wszechność stosowania, jak i coraz częstsze zastępowanie wyrobów metalowych wyrobami z tworzyw sztucz-
nych, zapewnia jej rynek zbytu. Jest to produkcja głównie na potrzeby rynku krajowego (42% przychodów ze 
sprzedaży eksportowej, dla połowy firm to 30%). Dla kosztów branży istotne są ceny tworzyw sztucznych, dla 
których podstawowym surowcem są mono- i polimery powstające na bazie ropy i innych wyrobów petroche-
micznych (w 1q 14 ceny większości tworzyw nie zmieniły się znacząco w stosunku do poprzedniego kwartału, 
jedynie w przypadku kilku tworzyw wystąpiła niewielka tendencja wzrostowa); istotne są również ceny gazu 
(w Polsce relatywnie wysokie), stosowanego w procesie technologicznym produkcji tworzyw sztucznych. Pro-
ducenci opakowań z tworzyw sztucznych w planach rozwojowych powinni uwzględniać stopniowo malejący 
popyt na jednorazowe opakowania z folii z uwagi na coraz powszechniejsze zastępowanie ich opakowaniami 
biodegradowalnymi, czy wielokrotnego użytku i związany z tym wzrost kosztów inwestycji w technologie pro-
dukcji biodegradowalnych opakowań. 

W kolejnych kwartałach wyniki branży będą raczej stabilne, sprzyja im utrzymujące się ożywienie go-
spodarcze i związany z nim wzrost popytu na rynku krajowym; dla firm aktywnych na rynkach zagranicznych 
korzystne jest utrzymujące się ożywienie w krajach UE, niekorzystny kryzys ukraińsko-rosyjski, ograniczający 
wymianę handlową. Możliwe są niewielkie tendencje wzrostowe cen surowca. Utrzymuje się konkurencja wy-
robów z tworzyw z Chin i Tajlandii na polskim rynku. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto -3.3 8.5 10.0 5.3 3.6 1.0 15.0

ROE Stopa rentowności kapitału własnego -3.6 5.0 8.9 8.3 4.5 1.2 34.4

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.66 1.46 1.63 1.81 1.91 1.62 5.09

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.07 1.00 1.14 1.24 1.28 1.03 3.73

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 73 58 51 52 59 53 156

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 71 75 72 57 64 65 120

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 51 51 45 45 44 42 103

DR Współczynnik długu 0.42 0.46 0.43 0.40 0.40 0.43 0.85

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.15 1.10 1.15 1.18 1.21 1.28 3.05

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 3.66 7.75 10.17 10.31 9.37 9.81 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 356 364 365 363 343 . .

1q 13

   Biuletyn Branżowy

   1Q 2014  

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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23. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 

Wyniki ekonomiczno-finansowe branży w 1q 2014 poprawiły się, wyraźnie wzrosła dynamika branży
– przychody wzrosły o 22% r/r (1,4% r/r w 4q 13), a koszty o 14,4% r/r (-0,6% r/r w 4q 13). Na skutek wzro-
stu kosztów branża odnotowała zysk netto nieco mniejszy niż w poprzednim kwartale (300 mln zł wobec 480 
mln zł). Producentom wyrobów niemetalicznych sprzyjał rosnący popyt związany z powolną poprawą na rynku 
budowlanym.  Tendencja zmian przychodów i kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analo-
gicznym okresem lat 2012-13 sygnalizuje ożywienie branży (wyhamowuje spadek przychodów i kosztów, 
branża ponownie przynosi zyski).  

O wynikach działu w 1q 2014 decydowały głównie wyniki producentów szkła (31% przychodów działu), 
wyrobów z betonu (24%), cementu i wapna (13%) oraz ceramicznych materiałów budowlanych (10%). Ren-
towność sprzedaży netto poprawiła się w 1q 14 do 3,6% [(-3,3%) w 1q 13]; branżę cechowało silne zróżnico-
wanie – najwyższy poziom rentowności sprzedaży odnotowali w 1q 14 producenci szkła (7,9%) i pozostałych 
wyrobów z ceramiki (4,3%), straty, choć mniejsze niż rok temu, odnotowali producenci cementu (-6,9%)%  vs. 
(-26,3%) w 1q 13]  i  producenci wyrobów z betonu [(-3,3%) vs. (-16,4%) w 1q 13]. Płynność finansowa była 
satysfakcjonująca. Wg danych GUS w ujęciu ilościowym w 1q 2014 w porównaniu z 1q 2013 produkcja wzro-
sła w przypadku: cementu (+53,2%), bloków ściennych z betonu (+46,6%), cegły (+46,3%), masy betonowej 
(+43,7%), wapna (+18,7%), cegły silikatowej (+15%), wyrobów izolacji termicznej (+37%); natomiast na pozio-
mie zbliżonym do poprzedniego roku kształtowała się produkcja: szyb typu „float” (+3,3%), dachówki ceramicz-
nej (+0,9%), bloków gipsowych (-2,3%) oraz spoiw gipsowych (-0,4%). 

W kolejnych kwartałach wyniki działu będą stabilne z możliwością poprawy. Duża liczba rozpoczętych
projektów oznacza większy popyt ze strony budownictwa kubaturowego, a duża skala rozstrzyganych przetar-
gów na projekty z wykorzystaniem środków unijnych z kolejnej perspektywy 2014-2020 przełoży się na wzrost 
zapotrzebowania ze strony budownictwa infrastrukturalnego. Utrzymuje się stabilny popyt remontowo-
modernizacyjny. Negatywnie na wyniki branży wpływa duża konkurencja między producentami materiałów 
budowlanych, gorsze mogą być również wyniki producentów materiałów budowlanych obecnych na rynku 
rosyjskim i ukraińskim z uwagi na konflikt tych krajów.   
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto -1.0 0.0 0.1 0.9 0.8 2.8 14.2

ROE Stopa rentowności kapitału własnego -2.2 -1.0 -0.6 0.1 1.8 8.5 45.3

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.40 1.32 1.32 1.25 1.42 1.41 3.46

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.81 0.79 0.78 0.66 0.75 0.85 2.48

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 58 55 55 62 63 38 92

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 51 52 49 40 45 54 82

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 59 57 59 55 54 42 111

DR Współczynnik długu 0.50 0.50 0.50 0.49 0.50 0.54 0.94

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.08 1.05 1.05 1.01 1.09 1.17 2.55

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 3.02 3.39 3.72 3.90 4.67 11.11 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 164 166 167 169 162 . .

1q 13

   Biuletyn Branżowy

   1Q 2014  

Wybrane wskaźniki

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające

1q 14

15

2q 13 3q 13 4q 13

24. Produkcja metali 
 
Wyniki ekonomiczno-finansowe producentów metali w 1q 2014 zdecydowanie się poprawiły w porów-

naniu z 4q 2013, wzrosły przychody (+6% r/r wobec +4,5% r/r w 4q 13), branża odnotowała 86 mln zł zysku 
(vs. strata 101 mln zł w 1q 13). Bieżąca płynność finansowa kształtowała się na akceptowalnym poziomie, szyb-
ka poniżej tego poziomu. Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 z sytuacją w analogicznym 
okresie lat 2012-2013 sygnalizuje ożywienie rynku. 
Na ogólną ocenę sytuacji branży wpływa głównie produkcja surówki, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
(PKD 24.1; ok. 55% przychodów ogółem), która w 1q 2014 charakteryzowała się ROS=0,7% (vs. 2,9% w 1q 2013). 
Dla produkcji metali ważna jest również produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych (PKD 24.4; 20% przycho-
dów ogółem) z rentownością 2,8% (vs. 2,4% w 1q 2013). Znaczącym obszarem produkcji metali jest także od-
lewnictwo metali (PKD 24.5; 12% przychodów działu) z rentownością sprzedaży 4,2% (vs. 2,1% w 1q 2013).
W ujęciu ilościowym, według danych GUS, w 1q 2014 znacząco wzrosła r/r produkcja płaskowników, walcówki, 
prętów i kształtowników z aluminium i stopów aluminium (+22% r/r) oraz stali surowej (ok. +11% r/r), spadła nato-
miast produkcja ołowiu (-22% r/r) i cynku (-2% r/r). 

W kolejnych kwartałach oczekiwana jest dalsza poprawa sytuacji na rynku stali. Dobre prognozy wy-
nikają z utrzymującego się zagranicznego popytu (udział eksportu w przychodach ogółem w 1q 2014 wyno-
sił 43%), dodatkowo wzmacnianego rosnącą niepewnością dostaw z ukraińskiego Donbasu, jak również 
z ożywienia krajowych inwestycji. W 1q 2014 r. produkcja stali wzrosła o 10% r/r, a wzrost produkcji 
w całym 2014 r. jest szacowany na 4-5%. Korzystne dla branży było wprowadzenie od X.2013 r. tzw. odwró-
conego VAT na większość wyrobów stalowych (podatek zapłaci jedynie finalny odbiorca), likwidujące proce-
der sprzedaży wyrobów stalowych bez marży. Utrzymuje się wzrost globalnego zapotrzebowania na alumi-
nium, coraz intensywniej wykorzystywanego przy produkcji samochodów; rośnie też wolumen sprzedaży pro-
dukcji wyrobów wysokoprzetworzonych (taśmy i blachy aluminiowe wykorzystywane do opakowań, a także 
w budownictwie pasywnym, meblarstwie, produkcji kolektorów solarnych, produkcji przewodów energetycz-
nych, przemyśle ciężkim, elektronicznym, lotniczym). Zwraca uwagę wzrost nakładów inwestycyjnych (o ok. 
38% r/r w 1q 2013) mogący pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki branży. Z drugiej strony, negatywnie na 
konkurencyjność krajowych producentów stali wpływają ceny nośników energii wyższe w Polsce niż śred-
nia unijna (koszty energii zależnie od wyrobu sięgają do 25% całości kosztów wytwarzania). 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 4.2 7.3 5.6 5.6 6.6 4.4 19.1

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 9.0 13.2 13.1 12.8 14.0 11.7 62.6

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.46 1.41 1.48 1.53 1.54 1.69 4.55

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.95 0.93 0.99 1.02 1.03 1.09 3.36

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 59 56 51 50 53 43 117

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 69 69 66 59 65 57 108

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 56 56 50 46 50 38 91

DR Współczynnik długu 0.51 0.51 0.50 0.48 0.48 0.47 0.87

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.23 1.22 1.25 1.25 1.27 1.42 3.52

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 10.11 12.01 12.36 12.38 16.77 21.31 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 1 014 1 034 1 044 1 047 1 003 . .

1q 13 1q 14

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13

   1Q 2014  

   Biuletyn Branżowy

25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych (bez maszyn i urządzeń) 

Wyniki producentów metalowych wyrobów gotowych w 1q 2014 były lepsze niż kwartał wcześniej 
(wzrost przychodów o 4,9% r/r wobec wzrostu o 1,2% r/r w 4q 13), branża odnotowała 884 mln zł zysku 
wobec 531 mln zł w 1q 2013. Bieżąca płynność finansowa kształtowała się na akceptowalnym poziomie, 
szybka na dolnej granicy tego poziomu. Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 z sytuacją 
w analogicznym okresie lat 2012-2013 może sygnalizować ożywienie rynku.  
Na poprawę oceny sytuacji branży wpłynęła rosnąca zyskowność sprzedaży (ROS=8,8% vs. 6,1% w 1q 13) pro-
ducentów pozostałych gotowych wyrobów metalowych (są to m.in. elementy torów kolejowych, pojemników, 
opakowań, metalowych art. gosp. domowego (PKD 25.9; generują 32% przychodów działu) oraz lepsze wyniki 
produkcji metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1; 31% przychodów ogółem) dla budownictwa 
przemysłowego (m.in. urządzenia dźwigowe, prefabrykowane budynki, pawilony wystawowe itp.), jak również 
budownictwa infrastrukturalnego (mosty, bariery, ekrany akustyczne) i mieszkaniowego (metalowe drzwi, ramy), 
która wykazała rentowność 4,7% (vs. 1,9% w 1q 13).  

Producenci wyrobów z metalu są spolaryzowani; prawie 1/2 przychodów generują wielkie podmioty, za-
trudniające powyżej 250 osób (m.in. Rafako, CAN PACK). Branża wytwarza szeroki asortyment wyrobów meta-
lowych, kierowany na rynek krajowy i w blisko połowie (ok. 47%) na eksport (chociaż np. w produkcji zbiorników, 
pojemników i grzejników metalowych przekracza 60% przychodów, a produkcji opakowań metalowych, czy pro-
dukcji złączy i śrub zbliża się do 70% przychodów ogółem). 
W ujęciu ilościowym, według danych GUS, w 1q 2014 w porównaniu z 1q 2013 wzrosła produkcja pozostałych 
opakowań metalowych (+45%) oraz przewodów metalowych (+28% r/r), rekompensując spadki produkcji wyro-
bów stołowych i kuchennych (-48% r/r) oraz produkcji opakowań do żywności (-16% r/r). 

W kolejnych kwartałach, wraz z odbudowywaniem się krajowej konsumpcji, można oczekiwać stabili-
zacji sytuacji producentów metalowych wyrobów gotowych. Oczekiwana poprawa w budownictwie, związana 
m.in. z uruchamianiem projektów współfinansowanych z perspektywy unijnej 2014-2020, powinna sprzyjać 
stopniowemu wzrostowi popytu na wyroby producentów metalowych elementów konstrukcyjnych. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 4.4 2.8 1.7 3.7 1.9 3.0 19.8

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 16.1 13.2 10.6 11.5 6.4 7.9 47.8

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.47 1.54 1.49 1.54 1.59 1.96 11.98

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.03 1.06 1.00 1.11 1.12 1.08 6.35

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 40 43 43 36 39 50 160

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 65 59 59 63 63 55 113

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 69 59 60 55 56 31 81

DR Współczynnik długu 0.52 0.52 0.52 0.51 0.49 0.41 0.86

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.53 1.67 1.56 1.56 1.64 1.71 5.86

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 34.84 29.70 28.13 31.72 28.17 39.71 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 140 142 142 143 137 . .

1q 13

   Biuletyn Branżowy

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające

   1Q 2014  
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Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

26. Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych 
 
Wyniki ekonomiczno-finansowe producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 

w 1q 2014 sygnalizują osłabienie rozwoju branży – wprawdzie spadek przychodów był mniejszy [(-0,2%) r/r 
w 1q 14 wobec (-14,6%) r/r w 4q 13], ale wzrosła dynamika kosztów działalności [odpowiednio +2,4% r/r 
wobec (–16,3%) r/r]. Branża odczuwa efekt wysokiej bazy z 2012 r. i pierwszej połowy 2013 r. spowodowany 
procesem cyfryzacji, co wiązało się z masową wymianą telewizorów lub zakupem dekoderów. Wynik finanso-
wy branży zmniejszył się o 57% r/r (137 mln zł w 1q 14 wobec 318 mln zł w 1q 13) i w rezultacie rentowność 
sprzedaży netto spadła z 4,5% do 1,9% w 1q 14. Tendencje zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 r. 
w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13  mogą oznaczać ograniczenie rynku przy utrzymaniu 
słabej rentowności sprzedaży. 

Na wyniki działu mają wpływ przede wszystkim wyniki producentów elektronicznego sprzętu powszech-
nego użytku, tj. telewizorów, monitorów, dvd (PKD 26.4: 10% ogółu firm, 43% przychodów w 1q 14) oraz pro-
ducentów elektronicznych elementów i obwodów drukowanych  (PKD 26.1: 30% ogółu firm, 24% przycho-
dów). Udział eksportu w przychodach osiąganych przez producentów komputerów i wyrobów elektronicznych 
w 1q 2014 wynosił 65% (63% w 1q 13), w tym producentów telewizorów 81% (82% w 1q 13).  

Liczba wyprodukowanych telewizorów w 1q 2014 wyniosła 4,8 mln sztuk (+0,5% r/r wobec spadku produkcji 
o 12% r/r w 4q 2013). Według danych firmy Euromonitor w okresie X 2013- V 2014 sprzedaż elektroniki 
zmniejszyła się o 13,6% r/r, w tym dekoderów o 66,5%, dvd o 30,4%, sprzętu audio o 27,5%, telewizorów o 
12,1%.  Mniejsza sprzedaż sprzętu rtv związana była m.in. z zakończeniem w 2q 2013 procesu cyfryzacji w 
Polsce a także ze słabszym eksportem do krajów UE . Słabszą sprzedaż potwierdzają upadłości dwóch dużych 
firm: Mix Electronics oraz Domeksu – właściciela marki Avans. 

W najbliższym kwartale trudno oczekiwać znaczącej poprawy wyników branży, gdyż wygasła głów-
na przyczyna wymiany telewizorów związana z procesem cyfryzacji, utrzyma się również tendencja spadkowa 
cen. W krajach Europy Zachodniej, które są głównymi odbiorcami polskiej produkcji, maleje popyt na telewi-
zory, co jest związane z silną konkurencją ze strony smartfonów i tabletów, na których można oglądać telewi-
zję. Przejściowym impulsem do zakupu nowego sprzętu rtv w 2q 2014 były odbywające się w Brazylii Mistrzo-
stwa Świata w piłce nożnej. W kolejnych kwartałach poprawie wyników może sprzyjać ożywienie gospodarcze 
w Polsce i Europie i związany z tym wzrost popytu konsumpcyjnego m.in. na wyroby elektroniczne.  
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 2.9 5.1 5.1 1.3 5.6 4.6 15.9

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 9.0 12.2 13.9 11.5 18.9 11.8 47.5

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.29 1.27 1.25 1.26 1.26 2.00 5.27

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.87 0.86 0.87 0.88 0.87 1.25 4.14

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 45 45 44 40 42 52 115

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 70 73 80 73 67 65 107

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 67 70 74 66 64 39 89

DR Współczynnik długu 0.55 0.54 0.56 0.55 0.56 0.42 0.84

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.15 1.19 1.18 1.15 1.13 1.74 5.34

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 10.73 12.72 13.64 12.30 17.98 39.96 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 259 263 265 266 270 . .

1q 13

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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27. Produkcja urządzeń elektrycznych  
W 1q 2014 nastąpiło osłabienie dynamiki wzrostu przychodów producentów urządzeń elektrycznych 

w porównaniu z 4q 2013 (+8,7% r/r wobec +9,8% r/r), niemniej wolniej rosnące koszty (+5,4% r/r wobec 
+10,4% r/r w 4q 2013) korzystnie wpłynęły na poziom wyniku finansowego (677 mln zł zysku wobec 314 mln 
zł w 1q 2013). Płynność finansowa kształtowała się na dolnej granicy akceptowalnego poziomu. Zestawienie 
tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-2013 może sygnali-
zować stabilizację rynku. 

Na ogólną ocenę sytuacji branży istotnie wpłynęła produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 
27.5; 39% przychodów działu), która w 1q 2014, pomimo wzrostu r/r, charakteryzowała się niską na tle prze-
mysłu zyskownością sprzedaży (ROS=3,6% vs. 4,9% dla przemysłu ogółem). Dla produkcji urządzeń elektrycz-
nych ważna jest również produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdziel-
czej energii elektrycznej (PKD 27,1; 20% przychodów działu) z rentownością 4% (vs. 5% w 1q 13) oraz pro-
dukcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3; 15% przychodów) wykazują-
ca zysk ze sprzedaży w wysokości 3% (vs. 0,6% w 1q 13). W ujęciu ilościowym, według danych GUS, w 1q 
2014 produkcja podstawowego asortymentu działu wzrosła r/r: silników elektrycznych i prądnic (+25%), pra-
lek (+18%), zmywarek do naczyń, chłodziarko-zamrażarek (wzrosty na poziomie 7%-8%), wzrosła również 
produkcja drutów, kabli i przewodów (o ok. +9%); łącznie w pierwszym kwartale 2014 r. produkcja urządzeń 
elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego była wyższa o 18,1% niż rok wcześniej. 
 W kolejnych kwartałach dynamika wzrostu rynku sprzętu urządzeń elektrycznych będzie zależeć od 
skali ożywienia popytu zagranicznego (sprzedaż eksportowa w 1q 14 stanowiła ok. 64% przychodów ogółem 
branży); wysoki poziom internalizacji branży (ok. 74% przychodów generują firmy z udziałem kapitału zagra-
nicznego) sygnalizuje utrzymującą się wysoką konkurencyjność wyrobów produkowanych w Polsce. Koniecz-
na modernizacja starych sieci i urządzeń energetycznych wspiera popyt na kable i przewody, a unijne regu-
lacje energooszczędne są korzystne dla producentów sprzętu oświetleniowego. Z uwagi na wysoką mate-
riałochłonność branży (relacja wartości zużytych materiałów do kosztów ogółem wynosi ponad 61%), koszty 
jej produkcji, a tym samym poziom realizowanej marży, są bardzo wrażliwe na zmiany cen surowców 
(w tym blachy i plastiku). Obecnie na polskim rynku dochodzi do zmian wynikających z przejmowania przez 
różne firmy zakładów, upadłego pod koniec 2013 r., jednego z największych na krajowym rynku producentów 
elektrycznych agd, wrocławskiej firmy Fagor Mastercook. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 7.8 7.9 6.6 5.5 7.5 4.3 17.6

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 16.3 17.5 16.1 14.8 14.6 8.7 52.5

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.72 1.67 1.78 1.68 1.72 1.95 5.57

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.06 1.05 1.10 1.06 1.08 1.11 3.56

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 69 65 65 61 66 67 182

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 63 64 62 60 68 58 121

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 50 48 45 42 46 37 92

DR Współczynnik długu 0.47 0.48 0.46 0.46 0.45 0.44 0.79

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.44 1.41 1.42 1.37 1.62 1.59 4.05

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 18.02 19.81 18.79 17.35 22.61 24.37 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 472 479 483 484 479 . .

1q 13

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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28. Produkcja maszyn i urządzeń 
 
Wyniki ekonomiczno-finansowe producentów maszyn i urządzeń mechanicznych w 1q 2014 były 

lepsze w porównaniu z 4q 2013 (wzrost przychodów o 9,8% r/r wobec spadku w poprzednim kwartale). W 1q 
2014 branża odnotowała 606 mln zł zysku (572 mln zł w 1q 13). Płynność finansowa kształtowa się na satys-
fakcjonującym poziomie (tabela). Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 z sytuacją w ana-
logicznym okresie lat 2012-2013 może sygnalizować ożywienie rynku. 

Na ocenę sytuacji branży wpłynęła przede wszystkim produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia, 
w której dominują producenci silników i turbin (PKD 28.1; 35% przychodów działu), z zyskownością sprzeda-
ży 8% (vs. 5,6% w 1q 13). Dla produkcji urządzeń elektrycznych ważna jest również produkcja pozostałych 
maszyn specjalnego przeznaczenia, głównie maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 
(PKD 28.9; 23% łącznych działu), wykazująca rentowność na poziomie 7,7% (vs. 8,1% w 1q 13). Kolejnym 
znaczącym obszarem produkcji urządzeń elektrycznych jest produkcja pozostałych maszyn ogólnego prze-
znaczenia, m.in. urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.2; 19% przychodów ogółem), która uzy-
skała rentowność sprzedaży 6,1% (vs. 8,9% w 1q 13). 
W ujęciu ilościowym, według danych GUS, w 1q 2013 w zestawieniu z 1q 2013 wzrosła jedynie produkcja 
silników (ponad 2,5 krotnie), przy ogólnym spadku w pozostałych segmentach produkcji maszyn i urządzeń. 
Największe spadki odnotowali producenci maszyn i urządzeń do robót budowlanych (-23% r/r), producenci 
maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (-17% r/r) oraz producenci obrabiarek (-12% r/r). 

W kolejnych kwartałach popyt na wyroby branży będzie zależny od koniunktury gospodarczej 
wpływającej na potrzeby rozbudowy i modernizacji parku maszynowego przedsiębiorstw. Znaczne zapo-
trzebowanie na urządzenia do produkcji zarówno standardowej, jak i ekologicznej energii i ciepła może wpły-
nąć na większe zainteresowanie krajowych wytwórców inwestycjami w produkcję m.in. wiatraków i turbin. 
Z drugiej strony, zakończenie realizacji funduszy unijnych dla rolnictwa z lat 2007 – 2013 osłabia popyt na 
maszyny dla rolnictwa. Ponad 25% polskiego eksportu do Rosji stanowią maszyny i urządzenia, co pokazuje 
skalę problemu dla krajowego przemysłu maszyn i urządzeń w przypadku eskalacji konfliktu za naszą 
wschodnią granicą. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 4.2 4.9 4.4 4.8 5.7 5.0 17.3

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 14.4 15.7 15.2 14.6 18.4 16.7 58.2

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.35 1.40 1.42 1.42 1.46 1.62 4.51

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.05 1.10 1.10 1.11 1.15 1.04 3.18

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 26 26 27 25 25 36 122

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 52 54 51 42 50 55 96

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 51 54 51 48 52 44 103

DR Współczynnik długu 0.55 0.55 0.53 0.51 0.51 0.49 0.90

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.16 1.22 1.23 1.20 1.27 1.38 3.40

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 12.89 14.05 14.45 14.54 19.06 35.40 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 315 320 320 319 316 . .

1q 13

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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29. Produkcja pojazdów samochodowych i przyczep (bez motocykli)  

Wyniki ekonomiczno-finansowe producentów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep w 1q 
2014 były dobre (wzrost przychodów +6,3% r/r vs. +17% w 4q 13; analogicznie wzrost kosztów +4,5% r/r vs. 
+15,6% r/r); branża odnotowała 1,7 mld zł zysku wobec 1,2 mld zł w 1q 2013. Płynność finansowa kształto-
wała się na akceptowalnym poziomie. Niemniej zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 
z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-2013 może sygnalizować wyhamowanie rynku. 

Na ogólną ocenę sytuacji branży wpłynęła w połowie produkcja części i akcesoriów do pojazdów sil-
nikowych (PKD 29.3; 55% przychodów działu), z ROS na poziomie 6,5% (vs. 4,7% w 1q 13) oraz produkcja 
pojazdów samochodowych (PKD 29.1) z ROS na poziomie 4,6% (vs. 3,5% w 1q 13). W ujęciu ilościowym, 
według danych GUS, w 1q 2014 produkcja samochodów osobowych była zbliżona do wyników z początku 
2013 r. (125 tys. szt.); wyraźnie wzrosła natomiast produkcja samochodów ciężarowych i ciągników drogo-
wych (+9,1% r/r) do ok. 30 tys. szt.; łącznie w 1q 14 produkcja pojazdów samochodowych była wyższa o ok. 
8% niż w 1q 13. 

W kolejnych kwartałach ożywienie w strefie euro pozwala optymistycznie prognozować rozwój kra-
jowej branży motoryzacyjnej. Wzrost sprzedaży samochodów w Europie (utrzymujący się od września 
2013 r.) wraz z rosnącym popytem na części do pojazdów (głównie dla producentów w Niemczech i Cze-
chach, choć wzmacnia się również popyt na rynku krajowym) stanowi silne przesłanki oczekiwania wzro-
stu sprzedaży (dodatkowo eksport wartościowo wspiera utrzymujący się w lekko spadkowym trendzie 
kurs złotego) i dalszej poprawy wyników branży motoryzacyjnej. Korzystny wpływ na bilans produkcji kra-
jowych producentów powinien mieć segment pojazdów użytkowych (w III kw. 2014 r. w Opolu ruszy produk-
cja w pierwszej europejskiej fabryce pojazdów terenowych amerykańskiej firmy Polaris Industries, a do końca 
2016 r. Volkswagen zainwestuje prawie 3,4 mld zł w budowę fabryki we Wrześni, gdzie będzie produkowany 
VW Crafter). Uniezależnienie segmentu części i akcesoriów do pojazdów od krajowej produkcji samochodów, 
przy wciąż znacznych inwestycjach w rozbudowę potencjału produkcyjnego pozwalają oczekiwać poprawy 
wyników producentów części i akcesoriów (obecnie co 5. zagraniczny projekt inwestycyjny prowadzony przez 
PAIiZ dotyczy segmentu komponentów motoryzacyjnych; nowe inwestycje szacowane są na ok. 1,4 mld euro). 
Jednocześnie wzrasta ryzyko negatywnego wpływu na wyniki branży pogorszenia stosunków gospodar-
czych z Rosją i kryzysu ukraińskiego (Rosja to 8. rynek zbytu dla polskiej motoryzacji, a Ukraina – 14). 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 5.9 5.2 5.6 5.0 6.7 4.5 15.6

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 16.6 14.9 14.9 14.6 19.7 16.7 82.4

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.44 1.66 1.57 1.62 1.59 1.58 4.67

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.92 1.05 1.03 1.04 1.03 0.95 2.99

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 39 43 39 39 37 32 79

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 43 44 46 39 41 38 68

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 35 35 38 35 35 35 63

DR Współczynnik długu 0.46 0.45 0.45 0.44 0.45 0.48 0.90

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.23 1.32 1.29 1.28 1.30 1.42 4.09

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 15.34 15.02 15.13 15.22 22.81 31.63 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 369 382 385 388 376 . .

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

1q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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31. Produkcja mebli 

Wyniki ekonomiczno-finansowe branży meblarskiej w 1q 2014 były nadal dobre - dynamika przycho-
dów wyższa niż w poprzednim kwartale (17,8% r/r wobec 11% r/r w 4q 13) przy nieco niższym wzroście kosz-
tów pozwoliła na wypracowanie 479 mln zł zysku (355 mln rok wcześniej). Tendencja zmian przychodów 
i kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2014 w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13 wskazuje na nadal 
wzrostowe tendencje w branży. Na wyniki działu decydujący wpływ mają producenci pozostałych mebli (83% 
przychodów działu), pozostałe przychody wygenerowali producenci mebli biurowych, materaców i mebli ku-
chennych. Rentowność producentów mebli kształtowała się powyżej średniej dla przemysłu ogółem (6,7% wo-
bec 4,9%) Branża jest silnie spolaryzowana - rentowność połowy firm nie przekroczyła 4,5%, jednocześnie 10% 
firm uzyskało powyżej 15,6%.  

W ujęciu ilościowym produkcja ważniejszych wyrobów branży wg GUS w 1q 2014 w porównaniu z 1q 
2013 wzrosła r/r we wszystkich głównych asortymentach, najwięcej w przypadku mebli do kuchni (+40,5%), w 
przypadku mebli do sypialni: 24%, tapicerskich: 21% oraz najmniej (+14,8%) w przypadku mebli do pokoi 
dziennych. Dla wyników branży istotny jest popyt zagraniczny - Polska sytuuje się wśród 4 największych 
światowych eksporterów mebli (po Chinach, Niemczech i Włoszech); w 1q 14 ok. 67% przychodów branży 
pochodziło z eksportu (dla połowy firm było to 55%). Zwraca uwagę wzrost udziału sprzedaży eksportowej na 
przestrzeni roku w przypadku mebli kuchennych (+12 p.proc. r/r) i utrzymujący się wysoki udział eksportu w 
przypadku producentów materaców (ok. 76%). W 1q 13 sprzedaż eksportowa wzrosła o 21% r/r, w tym w 
segmencie mebli kuchennych o 27% r/r a pozostałych mebli o 23% r/r. Producentom sprzyjał popyt utrzymu-
jący się na rynkach zagranicznych, a także konkurencyjność cenowa sprzedaży zagranicznej w 1q 2014. 

W kolejnych kwartałach ożywienie gospodarki w UE jest korzystne dla producentów mebli obecnych 
na tym rynku (przy stałym ryzyku wahań kursu złotego), dodatkowo producenci mebli podejmują próby 
zwiększenia eksportu na nowe rynki poza UE (Brazylia, Meksyk, Turcja, RPA), co jest istotne wobec pogorsze-
nia sytuacji na rynku ukraińskim i rosyjskim, gdzie są obecni od kilku lat. Korzystne dla branży jest wsparcie 
rządowe promocji meblarstwa na rynkach międzynarodowych (drugi rok programu, który udostępnił 15 mln zł 
do wykorzystania w ciągu trzech lat). Na rynku krajowym wraz z przyspieszeniem konsumpcji prywatnej i 
wzrostem liczby oddawanych mieszkań do użytku można oczekiwać niewielkiego wzrostu popytu na meble. 

 

     0

   100

   200

   300

   400

   500

   600

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14

mln złmld zł 

Przychody, koszty i wynik finansowy 

przychody (L) koszty (L) wynik finansowy netto (P)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14

%

Zmiana przychodów i kosztów (r/r)

przychody koszty



decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 9.4 21.9 8.9 1.5 8.5 7.2 23.9

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 7.7 11.8 10.0 7.7 6.1 11.6 46.5

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.65 1.56 1.67 1.50 1.53 2.04 5.64

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.42 1.37 1.44 1.28 1.30 1.86 5.28

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 11 12 13 14 14 5 44

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 32 32 33 34 33 38 61

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 20 21 22 27 21 20 61

DR Współczynnik długu 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.40 0.72

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 1.09 1.90

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 20.03 24.86 22.67 18.95 16.36 84.50 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 65 65 65 65 59 . .

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

1q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 
W 1q 2014 pogłębił się trend spadkowy przychodów branży energetycznej [(-8,3%) r/r wobec (-6,2%) 

r/r w 4q 2013], koszty działalności zostały ograniczone o 7,2% (wobec ich spadku o 6,1% r/r w 4q 2013). W 
1q 2014 w stosunku do 1q 2013 nastąpiło pogorszenie w zakresie wyniku finansowego; zysk netto zmniej-
szył się o 16,9% r/r (2654 mln zł wobec 3193 mln zł) i rentowności sprzedaży netto (tabela), która pozostała 
jednak na relatywnie wysokim poziomie. Tendencja zmian przychodów i kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2013 
w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13 może sygnalizować stabilizację sytuacji w elektroe-
nergetyce.  

Na sytuację branży wpływają głównie podsektor wytwarzania (25% przychodów ogółem sektora) oraz 
podsektor handlu energią elektryczną (48% przychodów ogółem). W 1q 2014 produkcja energii elektrycznej 
zmalała o 6,2% r/r wobec +2,3% r/r w 4q 2013, krajowe zużycie spadło o 1,7% r/r wobec +1,2 r/r w 4q 2013, 
co wynikało z ciepłej zimy i mniejszego zapotrzebowania na energię. Średnia cena hurtowa energii elektrycznej 
na TGE w 1 q 2014 wynosiła 165 zł/MWh wobec 148 zł/MWh w 4q 2013 (+11,6%) oraz 161 zł/MWh w 1q 2013 
(+2,5%), wzrost ceny hurtowej jest efektem tworzącego się rynku mocy w postaci tzw. operacyjnej rezerwy mo-
cy. Według danych Agencji Rynku Energii średnie ceny energii elektrycznej dla przemysłu na koniec 1q 2014 spadły 
w porównaniu z 1q 2013 o 13,2%, natomiast dla gospodarstw domowych zmniejszyły się o 2,4%. 

W krótkiej perspektywie przemysłowe zużycie energii powinno zwiększyć się z uwagi na wzrost pro-
dukcji w branżach energochłonnych wraz z ożywieniem gospodarczym, co będzie wywierać pozytywny 
wpływ na przychody ze sprzedaży energii w podsektorze wytwarzania. Z uwagi na przełamanie tendencji 
spadku cen energii na rynku hurtowym, przy utrzymaniu obecnej taryfy dla odbiorców indywidualnych obo-
wiązującej do końca 2014 r., niższe marże na sprzedaży energii mogą niekorzystnie wpływać na wyniki spółek 
zajmujących się handlem energią elektryczną. Z drugiej wzrost cen pozytywnie wpłynie na wynik podsektora 
wytwarzania energii elektrycznej. Większość projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki energe-
tyczne ma opóźnienia w stosunku do wcześniej deklarowanych terminów. W lutym 2014 rozpoczęła się bu-
dowa bloków w Opolu przez PGE. Warta 11,6 mld zł inwestycja będzie realizowana przez konsorcjum Polimek-
su-Mostostalu, Rafako i Mostostalu Warszawa. 17.04 br. podpisano kontrakt pomiędzy spółką Tauron a kon-
sorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa na rozbudowę Elektrowni Jaworzno o wartości 5,4 mld zł, natomiast 
10.07 br. kontrakt pomiędzy PGE a konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH i MHPS Europe GmbH, Budimex 
oraz Tecnicas Reunidas na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów o wartości ok. 4 mld zł. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 0.7 1.6 2.9 3.5 3.1 1.0 16.0

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 1.2 2.4 4.2 5.9 5.8 2.9 43.5

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.84 1.79 1.73 1.75 1.66 1.57 5.64

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.07 1.04 1.02 1.09 0.99 1.11 3.26

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 127 119 105 92 114 29 292

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 90 85 83 68 85 75 176

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 80 79 78 75 81 60 165

DR Współczynnik długu 0.61 0.63 0.63 0.63 0.61 0.56 0.92

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.76 1.76 1.79 1.84 1.71 1.95 12.06

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 2.81 2.92 3.38 4.12 4.85 5.51 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 568 578 578 578 496 . .

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

1q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
 

Wyniki ekonomiczno-finansowe budownictwa kubaturowego w 1q 2014 sygnalizują korzystną zmianę 
trendu – po 5 kwartałach spadków wzrosły przychody [+5,8% r/r vs. (-15,6%) r/r w 4q 13] i koszty [+3,8% r/r 
vs. (-19,2%) r/r]. Branża wypracowała 207 mln zysku, więcej niż w analogicznym kwartale 2013 r. (46 mln zł), 
choć mniej niż w 4q 13 (prawie 400 mln zł).  

Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-
13 sugeruje ożywienie w branży w 1q 2014. O poprawie sytuacji branży świadczy m.in. rosnąca od kilku 
kwartałów liczba rozpoczynanych mieszkań (w 1q 14 +49% r/r, w tym deweloperskich +62% r/r) oraz rosnąca 
ponownie po 7. kwartałach spadków liczba wydawanych pozwoleń na budowę (w 1q 14 +16% r/r, w tym dla 
deweloperów +49% r/r); większa jest też aktywność w obszarze budownictwa przemysłowego (wzrost udziału 
budynków przemysłowych i magazynowych w produkcji budowlano-montażowej do 14,3%, tj. +1,9 p. proc. 
r/r). Wyniki działu są wypadkową wyników firm zajmujących się wznoszeniem budynków niemieszkalnych
(88% przychodów działu) oraz firm deweloperskich.  
Firmy zajmujące się wznoszeniem budynków stopniowo poprawiają rentowność (3,1% w 1q 14 wobec 0,7% w 
1q 13); rentowność firm deweloperskich (ROS=12% w 1q 14) była wyższa niż w innych segmentach budownic-
twa. Bieżąca płynność finansowa kształtowała się na akceptowalnym poziomie, szybka na granicy tego pozio-
mu; nastąpiła niewielka poprawa w obszarze inkasa należności.  

W kolejnych kwartałach wyniki firm budowlanych będą jeszcze słabe, niemniej oczekiwany wzrost 
popytu w warunkach lepszej koniunktury będzie sprzyjał ich stopniowej poprawie.  Na lepsze perspektywy 
budownictwa mieszkaniowego wskazują wyżej przytoczone statystyki rozpoczynanych mieszkań, a także 
wsparcie popytu na mieszkania z rynku pierwotnego przez program rządowy Mieszkanie dla młodych; z kolei 
ożywienie gospodarcze sprzyja wzrostowi popytu na budowę obiektów komercyjnych – hal przemysłowych, 
magazynów, obiektów handlowych.   
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto -10.3 4.2 -1.1 2.1 -7.1 -8.8 10.2

ROE Stopa rentowności kapitału własnego -24.8 -3.8 -4.7 0.9 -17.3 -15.9 33.9

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.20 1.06 1.08 1.19 1.33 1.44 5.15

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.00 0.89 0.90 1.07 1.14 1.05 4.46

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 41 33 29 16 32 34 211

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 98 94 92 75 93 79 227

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 111 104 101 87 102 69 228

DR Współczynnik długu 0.67 0.72 0.73 0.71 0.64 0.54 0.96

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.37 1.45 1.56 1.60 1.68 1.54 6.09

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek -2.91 3.96 4.01 5.44 -2.40 -3.23 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 586 597 600 591 536 . .

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

1q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
 

Wyniki ekonomiczno-finansowe budownictwa inżynieryjnego (obejmuje budowę m.in. autostrad, ulic, 
dróg szynowych, wiaduktów, systemów wodno-kanalizacyjnych, linii elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych; przychody firm drogowych to ok. 44% przychodów działu) w 1q 2014 były słabe, dynamika poprawy 
notowana w poprzednim kwartale wyraźnie wyhamowała - przychody wzrosły o 3,7% r/r (vs. 9,5% r/r w 4q 
13), koszty o 1,3% r/r (vs. 8,8% w 4q 13). W 1q 14 firmy odnotowały straty, choć nieco mniejsze niż rok temu 
(406 mln straty wobec 530 mln zł straty w 1q 13).  Firmy, które utrzymały się na rynku (spadek liczby firm 
w tym segmencie o 9% r/r, w przypadku drogowych o 16% r/r), powoli poprawiają rentowność (37% firm
rentownych vs. 31% w 1q 2013; w przypadku firm drogowych 21% vs. 17% w 1q 2013).  

Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-
13 sygnalizuje stagnację; impulsem wyraźniejszej poprawy będzie uruchamianie robót współfinansowanych ze 
środków z perspektywy finansowej 2014-2020. Od połowy 2013 r. GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę 
850 km o szacowanej wartości 67,5 mld zł. Obecnie ok. 50 przetargów wejdzie w fazę składania ofert, więk-
szość umów zostanie zawarta do końca 2014 r., przy czym istotnie wzrosło ryzyko opóźnień z uwagi na nowe 
możliwości zaskarżania wyników przetargu (zmiana z wymaganej dotychczas opłaty 5 mln zł przy zaskarżaniu 
na 100 tys. zł). 

W nadchodzących kwartałach wyniki firm budowlanych będą się powoli poprawiać, wyraźniejsza po-
prawa może nastąpić w 2015 r. (przy istotnym ryzyku wydłużenia procedur przetargowych). Bieżący popyt na 
usługi budowlane podtrzymują kontrakty na utrzymanie dróg; stabilizacji środków na budowę i modernizacje 
dróg lokalnych sprzyja nowelizacja Ustawy o Lasach Państwowych z lutego br., która obliguje LP do wpłaty do 
budżetu państwa 1,6 mld zł w latach 2014-2015 oraz 2% od dochodów ze sprzedaży drewna w następnych 
latach. Perspektywicznymi obszarami aktywności budowlanej pozostają: - modernizacja linii kolejowych 
i kontynuacja programu budowy dróg współfinansowana ze środków nowej perspektywy (ok. 100 mld zł); 
- projekty ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (obecnie zaawansowana budowa 6 spalarni 
odpadów komunalnych z terminem oddania 2015-16, potencjał na budowę kolejnych sześciu dużych obiektów 
do 2020 r., przy średnim koszcie jednej spalarni ok. 600 mln zł); - budowa sieci przesyłowych i bloków ener-
getycznych (z ryzykiem opóźnień w stosunku do wcześniej deklarowanych terminów). 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto -0.1 1.3 1.2 2.7 1.0 0.6 6.0

ROE Stopa rentowności kapitału własnego -0.7 5.0 6.3 10.6 8.1 2.7 35.3

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.23 1.25 1.25 1.28 1.29 1.18 2.77

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.62 0.63 0.62 0.66 0.66 0.50 1.32

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 51 50 52 47 45 45 114

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 32 31 33 30 29 21 61

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 48 46 49 40 41 33 85

DR Współczynnik długu 0.70 0.68 0.68 0.67 0.68 0.63 0.89

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.23 1.31 1.32 1.32 1.34 1.23 3.92

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 2.82 4.04 4.32 5.42 5.71 4.65 109.85

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 376 385 389 393 369 . .

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

1q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi 
 
W 1q 2014 utrzymał się wysoki wzrost dynamiki przychodów przedsiębiorstw zajmujących się han-

dlem samochodami (wzrost przychodów o 36% r/r wobec 13,4% r/r w 4q 13), co przy wolniejszym wzroście 
kosztów (+34,5% r/r) przełożyło się na poprawę wyniku finansowego (164 mln zł zysku wobec 11 mln zł 
straty w 1q 13). Na poprawę sytuacji istotnie wpłynęły doraźnie regulacje (możliwość odliczania pełnego VAT 
od samochodów z tzw. kratką), które na początku 2014 r. przełożyły się na wzrost liczby rejestracji samocho-
dów osobowych. Bieżąca płynność finansowa kształtowała się w 1q 14 blisko dolnej granicy akceptowalnego 
poziomu, podwyższona poniżej tego poziomu (tabela). Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 
2013 z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-13 wskazuje na ożywienie rynku. 
Na ocenę sytuacji branży decydujący wpływ miała sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodo-
wych (PKD 45.1; 77% przychodów działu ogółem), która w 1q 2014 charakteryzowała się zyskownością 
sprzedaży na poziomie 0,6% (vs. 0,01% w 1q 13) oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części (PKD 45.3; 22% 
przychodów ogółem) i z rentownością 2,2% (vs. 0,4% w 1q 13). 
W strukturze przychodów działu dominujący udział mają spółki z polskim kapitałem zatrudniające od 50 do 250 
osób, (m.in. HYUNDAI; Mercedes-Benz, TOYOTA, Ford, RENAULT, General Motors, MAN Star Trucks, Peugeot). 

W kolejnych kwartałach brakuje czynników pozwalających oczekiwać znaczącego wzrostu krajowe-
go popytu na nowe samochody, stąd optymistyczne prognozy sprzedawców samochodów zakładają zaledwie 
kilkuprocentowy wzrost rynku w 2014 r. Stagnacja popytu zwiększa konkurencję w handlu samochodami, co 
utrudnia poprawę zyskowności sprzedaży i wymusza ograniczanie kosztów przez autoryzowane salony sprze-
daży samochodów. Rosnący import używanych samochodów osobowych (w 1q 2014 wzrost o ok. 17% r/r) 
stanowi coraz silniejszą konkurencję dla segmentu nowych pojazdów, chociaż z uwagi na znaczny udział 
starszych pojazdów w strukturze importu (prawie 52% ma więcej niż 10 lat) jest równocześnie czynnikiem 
generującym zapotrzebowanie na części zamienne i tym samym wspiera rozwój segmentu części do pojaz-
dów samochodowych. Niemniej, i w tym segmencie brak wzrostów sprzedaży samochodów na rynku krajo-
wym może negatywnie wpływać na wynik finansowy przedsiębiorstw; o trudnej sytuacji również w tej grupie 
przedsiębiorstw może świadczyć ogłoszona pod koniec 2013 r. upadłość układowa jednego z największych 
dystrybutorów części zamiennych spółki FOTA SA. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 1.5 2.0 1.6 2.4 1.4 1.3 10.0

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 9.2 11.3 11.2 11.7 8.5 7.0 46.4

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.34 1.33 1.34 1.35 1.35 1.45 3.88

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.90 0.92 0.92 0.89 0.91 0.87 2.66

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 31 30 29 31 31 42 114

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 46 48 46 42 46 52 98

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 44 47 44 43 45 42 96

DR Współczynnik długu 0.61 0.61 0.61 0.59 0.59 0.59 0.88

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.43 1.45 1.44 1.40 1.42 1.78 7.86

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 6.51 7.48 7.65 8.15 8.08 9.24 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 1 542 1 583 1 595 1 602 1 506 . .

4q 13 1q 14

   1Q 2014  

1q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13

46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 
 
Wyniki ekonomiczno-finansowe handlu hurtowego w 1q 2014 poprawiły się w stosunku do 4q 2013 

– przyspieszyła dynamika wzrostu przychodów (4,5% r/r w 1q 14 wobec 1,5% r/r w 4q 13) oraz dynamika 
wzrostu kosztów (4,4% r/r w 1q 14 wobec 0,5% r/r w 4q 13). W 1q 2014 branża zanotowała wzrost wyniku 
finansowego netto (1403 mln zł wobec 1369 mln w 1q 13), rentowność netto pozostała bez zmian. Bieżąca 
płynność finansowa kształtowała się powyżej satysfakcjonującego poziomu. Tendencja zmian przychodów i 
kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13 może oznaczać 
stabilizację sytuacji w handlu hurtowym. 

Sprzedaż hurtowa jest jedną z bardziej rozdrobnionych branż (w systemie REGON na koniec 1q 2014 
było zarejestrowanych 290 tys. hurtowni; 95% to hurtownie o zatrudnieniu do 9 osób). Znaczne rozdrobnienie 
branży i silna konkurencja przy ograniczonym popycie na towar prowadzi do niewypłacalności w handlu hur-
towym i eliminowania przedsiębiorstw gorzej prosperujących. Według danych Coface w 1q 2014 r. zbankru-
towało 31 hurtowni wobec 34 w 1q 2013 r., co stanowiło 17% ogółu upadłości w kraju. Opóźnienia płatnicze 
w hurcie, mimo ożywienia gospodarczego, są wysokie, co szczególnie dotyczy mniejszych i średnich firm. Ma-
leją marże, a to ogranicza możliwości inwestycyjne mniejszych podmiotów i w konsekwencji jeszcze bardziej 
zmniejsza możliwości konkurowania na rynku. 

W najbliższych kwartałach oczekiwana poprawa dynamiki sprzedaży w handlu detalicznym (z uwagi 
na korzystne perspektywy dla wzrostu konsumpcji wynikające z ożywienia gospodarczego i wzrostu realnych 
wynagrodzeń) pozytywnie wpłynie na wielkość dostaw hurtowych do sklepów detalicznych. Sytuacja po-
szczególnych segmentów hurtu jest zróżnicowana zależnie od rodzaju towarów, którymi handlują (np. hurt 
leków, stali, materiałów budowlanych zależny od koniunktury odpowiednio w farmacji, hutnictwie i budownic-
twie). Generalnie oczekuje się kontynuacji procesów konsolidacyjnych w handlu hurtowym oraz dalszego 
rozwoju specjalistycznych hurtowni z dobrą pozycją na lokalnych rynkach. Mniejsze hurtownie będą miały 
trudności z utrzymaniem na rynku, nie można wykluczyć upadłości części z nich. Ich szansą na przetrwanie 
może być skoncentrowanie się na niszach lub podjęcie współpracy z ogólnokrajowymi hurtowniami. Ze 
względu na to, że znaczną część kosztów sprzedaży stanowią koszty logistyki, ceny oleju napędowego stano-
wią niezmiennie ryzyko ponoszenia wyższych kosztów dostaw, pośrednio wpływając na rentowność sprzedaży 
hurtowej. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto -0.5 2.0 1.1 4.0 -0.1 0.1 5.1

ROE Stopa rentowności kapitału własnego -2.5 4.0 4.8 9.2 -0.6 -0.7 41.3

CR Wskaźnik płynności bieżącej 0.98 0.98 0.97 0.99 1.03 1.11 2.87

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.44 0.45 0.45 0.48 0.45 0.42 1.58

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 37 34 34 35 38 28 101

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 12 12 12 12 11 6 35

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 48 44 45 48 46 31 86

DR Współczynnik długu 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.57 1.06

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0.94 0.96 0.94 0.95 0.98 1.08 3.17

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 3.76 6.18 6.74 8.48 5.23 6.88 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 1 267 1 307 1 315 1 314 1 237 . .

1q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  

47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 
Dynamika wzrostu przychodów w handlu detalicznym w 1q 2014 była znacznie niższa niż w 4q 2013 

(+2,0% r/r wobec +7,0% r/r), równocześnie obniżyła się dynamika wzrostu kosztów działalności (1,6% r/r 
wobec 5,1% r/r w 4q 13). W 1q 2014 zmalała straty netto [(-68 mln zł) wobec (-251 mln zł) w 1q 13]. Ren-
towność sprzedaży netto oscylowała blisko zera [(-0,1%) w 1q 14 wobec (-0,5%) w 1q 13]. Bieżąca płynność 
finansowa kształtowała się nieco poniżej satysfakcjonującego poziomu. Tendencja zmian przychodów w 1q 
2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-13 może oznaczać stabilizację sytu-
acji ekonomiczno-finansowej w handlu detalicznym. 

Rynek handlu detalicznego w Polsce, mimo postępującej konsolidacji, jest wciąż bardzo rozdrobniony. 
Pięć największych sieci (Biedronka, Tesco, Lidl, Carrefour oraz Auchan/Real) ma udział w handlu artykułami 
spożywczymi na poziomie ¼ całego rynku. Przejęcia podmiotów i nowe inwestycje powodują, że udział skle-
pów wielkoformatowych w obrotach detalu systematycznie wzrasta kosztem małych, tradycyjnych sklepów. 
Nieduży, niezrzeszony handel i mniejsze sklepy są wypierane z rynku przez bardzo silnie i rozwijające się dys-
konty, których liczba szacowana jest na ponad 3 tys. W 2013 r. powstało blisko 350 nowych sklepów dyskon-
towych, głównie sieci Biedronka (70%) oraz Lidl, Netto i Aldi. Sieci dyskontowe planują w 2014 r. ekspansję 
na podobnym, jak w 2013 r., poziomie. Rynek dużych sklepów spożywczych czeka kolejny etap konsolidacji – 
przejęcie hipermarketów Real przez Auchan (zgodnie z umową z lutego 2014 r. 57 hipermarketów Real zosta-
nie warunkowo włączone do sieci Auchan, w efekcie czego Auchan będzie zarządzał w Polsce 78 hipermarke-
tami zatrudniając ponad 20 tys. osób). Według Euromonitor International w 2014 r. największy wzrost sprze-
daży r/r osiągną dyskonty (+6,8% do 45,3 mld zł), sieci convenience (+5,3% do 25,8 mld zl) oraz supemarkety 
(+3,7% do 30,8 mld zł). Przychody ze sprzedaży spadną w przypadku małych sklepów (-10,2% do 43,9 mld zł) 
oraz hipermarketów (-1,4% do 28,3 mld zł).  

W najbliższych kwartałach oczekiwana jest poprawa wyników branży, utrwaleniu której sprzyjają lep-
sze nastroje konsumentów – efekt wzrostu realnych wynagrodzeń i silniejszych oznak ożywienia na rynku 
pracy. Ożywienie gospodarcze oraz przewidywany wzrost popytu konsumpcyjnego mogą zwiększyć obroty 
sklepów detalicznych. 

 

 

-   500

     0

   500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14

mln złmld zł 

Przychody, koszty i wynik finansowy 

przychody (L) koszty (L) wynik finansowy netto (P)

-4

-2

0

2

4

6

8

10

3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14

%

Zmiana przychodów i kosztów (r/r)

przychody koszty



decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto -2.7 4.2 -2.2 4.8 5.6 5.8 18.7

ROE Stopa rentowności kapitału własnego -5.5 1.9 -0.3 2.0 8.4 16.8 54.3

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.18 1.27 1.02 1.09 1.05 1.85 3.15

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.10 1.19 0.97 1.04 0.99 1.78 3.07

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 6 6 6 5 6 4 9

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 47 49 49 47 52 57 78

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 30 30 27 29 28 28 94

DR Współczynnik długu 0.62 0.59 0.55 0.52 0.50 0.46 0.90

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0.93 0.94 0.90 0.90 0.91 1.14 2.67

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 1.90 3.04 3.66 4.62 10.57 37.32 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 23 23 23 23 21 . .

1q 13

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

   1Q 2014  
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49.2 Transport kolejowy towarów 
 
Wyniki ekonomiczno-finansowe transportu kolejowego towarów (na sieciach magistralnych i na sie-

ciach lokalnych, bez magazynowania i przeładunku towarów oraz bez obsługi infrastruktury kolejowej) 
w 1q 2014 wyraźnie się poprawiły. Branża odnotowała korzystne spowolnienie spadkowego trendu przy-
chodów (-0,4% r/r vs. -4,1% r/r w 4q 13) i 101 mln zł zysku (49 mln zł straty w 1q 13). Płynność finansowa 
kształtowała się poniżej satysfakcjonującego poziomu. Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 
2013 z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-2013 może oznaczać ożywienie branży. 

W kolejnych kwartałach sytuacja transportu towarowego towarów (połowa przewozów wszystkich 
ładunków) będzie zależeć od dalszej poprawy koniunktury gospodarczej. W 1q 2014 największy krajowy 
przewoźnik kolejowy (PKP Cargo) zanotował rekordowy wzrost przewozów kruszyw oraz materiałów dla bu-
downictwa (wzrost o 80% r/r); łącznie w 1q 2014 kolejowy transport towarów zwiększył się o 4,6% r/r. Sty-
mulująco na rozwój transportu kolejowego powinny wpływać inwestycje w infrastrukturę kolejową (nakła-
dy na kolej z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 szacowane są na ok. 40 mld zł). W 1q 2014 nakła-
dy inwestycyjne były ponad 2. krotnie wyższe niż rok wcześniej, co pozytywnie może wpłynąć (poprzez wzrost 
produkcji) na przyszłe wyniki branży. W sierpniu 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o transporcie 
kolejowym, która ma przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do 
ruchu. Dynamicznie rozwija się przewóz intermodalny (przewóz kontenerów przy użyciu kilku środków trans-
portu - morskiego, kolejowego i samochodowego). Prywatyzacja PKP Cargo (październik 2013) pozwala ocze-
kiwać wprowadzenia nowego, bardziej rynkowego modelu zarządzania spółką i wraz z kontynuowaną restruk-
turyzacją (w tym m.in. rozpoczęcie wdrażania pakietu oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo i efek-
tywność zarządzania infrastrukturą) tworzyć podstawy trwałego generowania zysków. W 2013 r. korzystnie 
dla przewoźników kolejowych zmalały stawki za dostęp do torów (średnio stawka na zelektryfikowanych 
trasach kolejowego przewozu towarowego spadła o 23% r/r, a na obsługiwanych przez lokomotywy spalino-
we o 16% r/r). Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad zmianą prawa dotyczącego 
naliczania stawek za dostęp do torów (rok temu ETS nakazał wprowadzenie zmian), nowe przepisy mają jesz-
cze zwiększyć skalę obniżek stawek za dostęp do torów i sprzyjają rozwojowi rynku kolejowych przewozów 
towarowych, co może pozwolić na odzyskanie części rynku utraconego w poprzednich latach na rzecz trans-
portu samochodowego. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 2.6 3.5 3.3 2.0 3.5 3.2 12.9

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 16.1 18.1 19.2 16.9 20.5 16.3 94.1

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.19 1.17 1.20 1.18 1.21 1.38 3.21

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.15 1.13 1.16 1.13 1.16 1.32 3.09

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 3 3 3 3 3 1 11

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 58 61 59 56 56 59 87

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 44 45 44 41 41 30 60

DR Współczynnik długu 0.65 0.65 0.65 0.63 0.62 0.59 0.88

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.15 1.14 1.15 1.13 1.19 1.27 4.11

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 13.78 15.31 15.52 14.66 17.57 24.66 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 376 385 394 397 398 . .

1q 13Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13 1q 14

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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49.4 Transport drogowy towarów 

Wyniki ekonomiczno-finansowe towarowego transportu drogowego w 1q 2014 były lepsze niż w po-
przednim kwartale, zdecydowanie lepsze niż w analogicznym kwartale 2013 r. Wzrost przychodów (12,7% 
r/r) większy niż kosztów (11,6% r/r) przyczynił się do wyniku finansowego netto wyraźnie większego niż w 
poprzednim kwartale (219 mln zł wobec 129 mln zł w 4q 13 i 146 mln zł w 1q 13). Tendencja zmian przycho-
dów i kosztów w 1q 2014 wobec 4q 2013 w porównaniu z analogicznym okresem lat 2012-2013 wskazuje 
na ożywienie rynku. Przeciętna rentowność sprzedaży ukształtowała się w 1q 14 na poziomie wyższym w po-
równaniu z analogicznym kwartałem 2013 (tabela). Płynność finansowa była na akceptowalnym poziomie. 
Inkaso należności następowało średnio o 14 dni później niż regulowanie zobowiązań, co oznacza kredytowanie 
kontrahentów. 

Dla wyników branży w 1q 2014 korzystny był utrzymujący się wzrost zapotrzebowania na usługi 
przewozowe – transportem samochodowym zarobkowym przewieziono 41,8 mln t ładunków (+10,1% r/r vs 
+4,6% r/r w 4q 13). Potencjał przewozowy towarowego transportu drogowego wzrósł od początku roku 
o 6,8%. Ceny paliwa stanowią ok. 40-50% kosztów przewoźnika, w 1q 2014 r. ceny były nieznacznie niższe niż 
w grudniu 2013 r. (-0,5%; w tym ceny oleju napędowego zmalały o 0,7%, a benzyn silnikowych o 0,2%). Istot-
nym czynnikiem kosztotwórczym jest przejazd płatnymi drogami - systemem elektronicznego poboru opłat od 
samochodów ciężarowych na koniec 2013 r. było objęte 2,7 tys. km, do końca 2014 r. będzie to ok. 2,9 tys. km
Docelowo, w 2018 r. elektroniczny system poboru opłat viaTOLL może działać na ok. 7 tys. km dróg w Polsce. 
Każdorazowo plany objęcia opłatami nowych odcinków są ogłaszane w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

W kolejnych kwartałach możliwa jest dalsza poprawa wyników związana ze wzrostem przewozów ła-
dunków w warunkach lepszej koniunktury gospodarczej w Polsce i UE. Jednocześnie utrzymuje się ryzyko 
negatywnego wpływu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, a także ograniczeń w eksporcie do Rosji (m.in. mięsa 
wieprzowego) na wyniki przewoźników drogowych aktywnych na tych rynkach. Z uwagi na niestabilną sytua-
cję na Bliskim Wschodzie utrzymuje się wzrasta też ryzyko wzrostu cen ON.  
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto -12.3 4.6 18.9 -2.2 -6.7 -5.0 15.2

ROE Stopa rentowności kapitału własnego -6.4 -1.6 3.5 2.2 -3.7 -4.2 19.0

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1.10 1.19 1.14 1.44 1.10 0.99 5.20

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1.02 1.13 1.08 1.19 1.04 0.86 4.90

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 8 6 6 24 7 5 14

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 21 25 29 19 24 17 55

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 31 29 37 29 31 21 96

DR Współczynnik długu 0.46 0.47 0.45 0.44 0.47 0.55 1.13

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0.98 0.99 0.98 1.01 0.98 0.98 1.85

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 1.16 3.65 5.83 4.76 2.45 1.95 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 152 156 156 158 148 . .

1q 13

   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13

   1Q 2014  

3q 13 4q 13 1q 14

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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55. Zakwaterowanie 

 
Wyniki ekonomiczno-finansowe dużych hoteli i innych obiektów zakwaterowania turystycznego w 

1q 14 były słabe, branża w dalszym ciągu notowała straty, choć mniejsze niż w 1q 13 [58 mln zł vs. 100 mln 
zł; ROS=(-6,3%), jednak z istotną poprawą r/r o 5,2 p.proc.]. Kierunek zmiany przychodów i kosztów w 1q 14 
był korzystny: przychody wzrosły [(+7,4%) r/r vs. (-16,2% r/r) w 4q 13] przy słabszym wzroście kosztów 
[(+2,4%) r/r vs. (-8,1%) r/r w 4q 13]. Szybka płynność finansowa kształtowała się na akceptowalnym pozio-
mie, bieżąca poniżej tego poziomu; połowa firm miała problemy z płynnością finansową.  
Tendencja zmian przychodów i kosztów w 1q 14 wobec 4q 13 w porównaniu z analogicznym okresem lat 
2012-13 wskazuje na wyhamowanie dynamiki spadku.  

Wzrostowi przychodów branży sprzyjał w 1q 14 niewielki wzrost turystów korzystających z hoteli  (8,0% 
r/r, w tym zagranicznych o 3,5% r/r) i poprawa wykorzystania pokoi hotelowych do 35,2% (34,4% w 1q 13). 
Jednocześnie negatywnie na wyniki mógł wpłynąć znaczny spadek turystów z Rosji,  korzystających z hoteli 
[(-43%) r/r w 1q 14 vs. +34% r/r w 2013 r.]. 

W kolejnych kwartałach 2014 r. wzrost gospodarczy i przyspieszenie konsumpcji prywatnej (w tym  
wzrost wydatków na turystykę realizowanych w ramach tak zwanego funduszu swobodnej konsumpcji) po-
winny sprzyjać stopniowej poprawie sytuacji w branży. Dodatkowo, zwykle wyniki 2 i 3 kwartału (sezon 
wakacji i urlopów letnich) są lepsze niż w pozostałych kwartałach roku.  Niemniej sytuacja hotelarzy pozo-
stanie zróżnicowana. Na trudnym rynku szanse na lepsze wyniki mają duże sieci hotelarskie oraz obiekty w 
największych miastach, które są celami podróży biznesowych, natomiast obiekty w pozostałych miejscowo-
ściach muszą przyciągać nowych gości czy to lokalizacją, czy ciekawą ofertą; polepszenie koniunktury gospo-
darczej wpłynie pozytywnie na segment konferencji i szkoleń (wg raportu dot. trendów w zarządzaniu podró-
żami służbowymi Grupy Hotelowej Orbis, w 2014 r. firmy w Polsce prognozują wzrost o 2% liczby podróżują-
cych pracowników).  
Nowym zjawiskiem w branży - negatywnym z punktu widzenia hotelarzy, jest konkurencja rosnącej liczby 
apartamentów wakacyjnych, coraz chętniej wynajmowanych zamiast pobytów w hotelach.  
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 9.4 0.7 11.3 8.1 6.9 2.5 17.0

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 12.1 6.7 9.6 9.9 9.1 4.1 32.3

CR Wskaźnik płynności bieżącej 0.98 0.80 0.81 0.69 0.78 1.53 5.09

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0.91 0.75 0.76 0.65 0.73 1.45 4.35

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 7 7 8 7 7 9 26

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 50 49 48 50 54 46 76

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 36 40 34 40 34 31 87

DR Współczynnik długu 0.59 0.60 0.61 0.60 0.60 0.48 0.93

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0.89 0.85 0.85 0.81 0.84 0.97 3.86

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 7.38 4.56 5.33 5.44 5.95 14.50 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 47 48 48 47 41 . .

1q 13 1q 14

   1Q 2014  

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające
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   Biuletyn Branżowy

Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13

61. Telekomunikacja 

W 1q 2014 nasilił się spadek przychodów firm telekomunikacyjnych w porównaniu z poprzednimi kwar-
tałami [(-13,2% r/r) wobec (-7,1% r/r) w 4q 2013], przy wolniejszej redukcji kosztów działalności [(-11,8% r/r) 
wobec (-8,4% r/r)], branża odnotowała mniejszy zysk (615 mln zł wobec 900 mln zł w 1q 2013). Płynność finan-
sowa kształtowała się poniżej akceptowalnego poziomu. Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 
z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-2013 sygnalizuje wyhamowanie rynku. 

Na pogorszenie oceny sytuacji branży wpłynęły słabsze wyniki telekomunikacji przewodowej (PKD 
61.1; 48% przychodów działu; wzrost udziału o 14 p. proc. w porównaniu z 2013) z rentownością 9,5% (vs. 
24,5% w 1q 13), których nie zrekompensowała poprawa wyników telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłą-
czeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2; 48% przychodów działu, spadek udziału o 14 p.proc. wobec 
2013), która w 1q 2014 charakteryzowała się zyskownością sprzedaży na poziomie 5% (vs. 2,6% w 1q 13). 

W kolejnych kwartałach warunki działania telekomów będą trudniejsze; na wyniki operatorów ko-
mórkowych negatywnie mogą wpływać spadające marże wymuszane rosnącą konkurencją, chociaż oczekuje 
się, że rywalizację cenową zastąpi konkurowanie jakością i dodatkowymi usługami. Trudniejsze warunki dzia-
łania telekomów, w tym planowane zniesienie do końca 2015 r. opłat roamingowych w UE, powoduje, że ope-
ratorzy szukają dodatkowych źródeł przychodów (rozwój telewizji mobilnej i rynku m-płatności; alianse z ban-
kami i oferowanie usług finansowych pod własnymi markami; sprzedaż energii dla klientów indywidualnych). 
Stymulująco na rozwój branży powinien wpływać oczekiwany wzrost inwestycji (w części współfinansowa-
nych ze środków UE) w infrastrukturę telekomunikacyjną pozwalający podnosić jakość oferowanych usług 
(np. większa szybkość, lepszy zasięg), wdrażać nowe technologie i wprowadzać nowe usługi telekomunikacyj-
ne, co przy spadających cenach połączeń powinno wspierać popyt na rynku usług mobilnych. W latach 2007-
2013 powstało 47 315 km sieci internetu szerokopasmowego, co zbliżyło Polskę do europejskiej średniej w za-
kresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu (w Polsce 72%, w UE – 79%); niemniej Europa wyprzedziła 
nas znacznie w dostępności internetu światłowodowego (0,5% tzw. penetracja FTTH w Polsce, wobec np. 34% na 
Litwie, czy 26,5% w Szwecji). Lepsze wykorzystanie funduszy z nowej perspektywy finansowej ma zapewnić pro-
gram cyfryzacji kraju, z którego ponad 8 mld zł ma zostać przeznaczone na wspieranie m.in. inwestycji zwiększa-
jących dostęp do Internetu oraz rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych. 
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 8.2 8.9 6.5 10.2 4.4 3.5 21.7

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 12.1 12.9 12.0 13.5 6.5 11.9 94.0

CR Wskaźnik płynności bieżącej 2.27 2.17 2.20 2.18 2.39 2.65 9.04

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 2.11 1.98 2.03 2.05 2.22 2.49 8.43

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 11 13 11 9 11 1 31

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 72 73 68 73 66 54 151

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 34 38 31 38 34 18 71

DR Współczynnik długu 0.34 0.35 0.35 0.36 0.34 0.41 0.84

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1.32 1.32 1.30 1.33 1.35 1.96 12.24

CFC Wskaźnik pokrycia odsetek 29.96 29.41 24.66 24.54 26.04 52.35 x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 187 195 193 193 202 . .

1q 13
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Wybrane wskaźniki 2q 13 3q 13 4q 13

Źródło: PONT Info.GOSPODARKA  na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla  ROE, DR, WP i CFC  dane kwartalne narastające

   1Q 2014  

1q 14

62. Działalność zw. z oprogramowaniem i informatyką 
W 1q 2014 firmy świadczące usługi informatyczne utrzymały dynamikę wzrostu przychodów 

(+9,1% r/r), co przy szybciej rosnących kosztach (+13,5% r/r wobec +6,2% r/r w 4q 2013) negatywnie wpły-
nęło na wynik finansowy (znacząco niższy zarówno wobec 4q 2013, jak i 1q 2013). Płynność finansowa 
kształtowała się na satysfakcjonującym poziomie. Zestawienie tendencji zmian w 1q 2014 wobec 4q 2013 
z sytuacją w analogicznym okresie lat 2012-13 może sygnalizować wyhamowanie rynku. 

Na pogorszenie ogólnej oceny sytuacji branży wpłynęły zarówno słabsze wyniki pozostałej działalność 
usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, m.in. odzyskiwanie danych, instalo-
wanie oprogramowania (PKD 62.01; 59% przychodów działu) z ROS=5,4 (vs. 8,3% w 1q 13), jak i spadek zy-
skowności segmentu związanego z oprogramowaniem, m.in. analiza, doradztwo i pisane programów na 
zlecenie (PKD 62.09; 27% przychodów działu), który w 1q 2014 charakteryzował się zyskownością sprzedaży 
na poziomie 2,3% (vs. 8,6% w 1q 13). 

Wydatki na zakup oprogramowania są bardzo wrażliwe na zyski przedsiębiorstw, dlatego też ich wzrost 
wraz ze stopniowym ożywieniem gospodarczym może przełożyć się na wzrost zakupów oprogramowania. Także 
oczekiwane inwestycje w energetyce, ciepłownictwie, czy telekomunikacji powinny wspierać popyt na usługi infor-
matyczne. Niezwykle ważna dla branży będzie realizacja dużych zamówień sektora publicznego, w części współfi-
nansowana z funduszy UE. W latach 2007-2013 wartość projektów informatycznych z POIG współfinansowanych 
z funduszy europejskich wyniosła ponad 10,6 mld zł, w efekcie czego powstało 5 868 nowych e-usług (np. Platforma 
zdarzeń medycznych; System osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami). Powstał nowy krajowy Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PCI), mający wspierać inwestycje w zakresie upowszechniania dostępu do sieci 
szerokopasmowych, rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz 
zwiększania ich zastosowania w usługach, np. e-administracji, e-integracji, e-kultury, e-zdrowia, z kolei inwestycje 
w rozwój innowacyjności firm ma być wsparte kwotą 2,69 mld euro z Programu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój (PO IR). Konieczność ograniczania kosztów utrzymania systemów IT w firmach umacnia wzrost rynku usług 
outsourcingowych (w Polsce działa już 400 centrów usług biznesowych z kapitałem zagranicznym, w których pra-
cuje łącznie już ponad 120 tys. osób, a z tej liczby 213 stanowią centra usług IT), a wśród planowanych zagranicz-
nych projektów inwestycyjnych wciąż najpopularniejszym sektorem jest obsługa outsourcingowa procesów bizne-
sowych (BPO); dodatkowo duże zachodnie firmy rozważają przeniesienie z Ukrainy centrów usług biznesowych 
(najbardziej jest to widoczne w obszarze przechowywania danych). 
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Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Definicje wskaźnikówDefinicje wskaźnikówDefinicje wskaźnikówDefinicje wskaźników    

   

ROS 
Stopa zysku netto (wskaźnik rentowności netto sprzedaży) 

= zysk netto (strata netto) 
przychody netto 

   

ROE  
Stopa rentowności kapitału własnego 
(wskaźnik rentowności kapitału) 

= 
zysk netto x A* 

kapitał własny 

   

CR 
Wskaźnik płynności bieżącej 

= majątek obrotowy 
zobowiązania krótkoterminowe 

   

QR  
Wskaźnik podwyższonej płynności (szybki) 

= majątek obrotowy – zapasy 
zobowiązania krótkoterminowe 

   

IT  
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach  

= zapasy x T** 
przychody netto 

   

CP  
Wskaźnik rotacji należności w dniach  

= należności z tytułu dostaw i usług x T** 
przychody netto 

   

PL  
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach  

= zobowiązania z tytułu dostaw i usług x T** 
przychody netto 

   

DR  
Współczynnik długu (wskaźnik zadłużenia aktywów) 

= zobowiązania ogółem 
aktywa całkowite 

   

WP  
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym 

= kapitał własny + zobowiązania długoterminowe 
majątek trwały 

   

CFC  
Wskaźnik pokrycia odsetek = 

zysk netto + podatek dochodowy +  
+ amortyzacja + odsetki 

odsetki 

Uwaga:  *A = 4 dla I kwartału, 2 dla II kwartału, 4/3 dla III kwartału, 1 dla IV kwartału; **T – liczba dni (90 - dla I kwartału, 180 - dla II kwartału, 
270 - dla III kwartału, 360 - dla IV kwartału)  

Objaśnienie znaków umownych: 1) kropka (.) oznacza brak danych, w tym związany z zapisami ustawy o tajemnicy statystycznej 
(nieudostępnianie danych, gdy: zbyt mała jest liczba jednostek; poziom przychodów jednej z firm przekracza ¾ przychodów grupy klasyfikacyjnej 
PKD; dane można obliczyć w sposób pośredni). 2) znak (x) oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe (poziom wskaźnika bez 
interpretacji ekonomicznej). 
 
Rozkład decylowyRozkład decylowyRozkład decylowyRozkład decylowy wskaźnika powstaje poprzez uszeregowanie przedsiębiorstw według rosnącej wartości wskaźnika. Następnie z tak 
uporządkowanego zbioru wybiera się 9 granicznych wartości wskaźnika (decyli), które dzielą zbiór przedsiębiorstw na 10 grup (po 10% każda). 
Grupę 10% przedsiębiorstw wyznaczoną przez pierwszy decyl (D1) można uznać za najgorszą w badanym zbiorze (w odniesieniu do wskaźników 
rentowności, płynności, pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym, wskaźnika pokrycia obsługi odsetek, udziału sprzedaży eksportowej 
w przychodach) lub najlepszą (w odniesieniu do wskaźnika zadłużenia, cyklu rotacji zapasów, należności i zobowiązań). Decyl piąty (D5) wyznacza 
medianę, czyli wartość środkową, dzielącą zbiór przedsiębiorstw w taki sposób, że ich pierwsza połowa osiąga wartości niższe od D5, a druga 
połowa wartości wyższe od D5, decyl piąty to dane dla przeciętnego przedsiębiorstwadecyl piąty to dane dla przeciętnego przedsiębiorstwadecyl piąty to dane dla przeciętnego przedsiębiorstwadecyl piąty to dane dla przeciętnego przedsiębiorstwa. Dziewiąty decyl (D9) określa poziom wskaźnika dla 
ostatniej grupy 10% firm, osiągających najwyższe wartości analizowanego wskaźnika, czyli odpowiednio najlepszych/najgorszych w zbiorowości. 
 
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego 
lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych 
źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy 
materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, oraz Nordea 
Bank Polska Spółka Akcyjna zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021828; NIP: 586-000-78-20 
REGON: 190024711; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 277 493 500 zł. Nordea Bank Polska S.A. jest częścią Grupy PKO Banku Polskiego. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą 
Nordea Bank AB. 


