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Wyniki finansowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących księgi przychodów i rozchodów  
w latach 2012 i 2013 na tle lat poprzednich

Streszczenie 

Opracowanie dotyczy wyników finansowych i oceny sytuacji finansowej firm mikro- oraz MSP 
prowadzących KPiR. Analizy wykonano na podstawie danych GUS oraz badań NBP. Wnioski z anali-
zy danych porównywanych z wynikami funkcjonowania sektora mogą posłużyć do oceny finansowej 
poszczególnych mikroprzedsiębiorstw. Wnioski z badania potwierdzają przypuszczenia o dobrych, 
a w niektórych przypadkach nawet lepszych wynikach mikrofirm niż dużych. Badania potwierdzają 
także pogorszenie wyników w 2012 r. i po raz pierwszy od wielu lat zahamowanie rozwoju mikrofirm 
z powodu wystąpienia dekoniunktury rynkowej w 2012 r. 

Słowa kluczowe: wyniki finansowe, MSP, księga przychodów i rozchodów. 

Kody JEL: D22, D24, G32, G33 

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw określona jest w ustawie o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (Ustawa 2004, art. 104, 105, 106). Przyjęto dwa kryteria przynależ-
ności do zbiorowości: liczbę osób zatrudnionych oraz wartość obrotów lub aktywów osią-
ganą w ostatnich dwóch latach obrotowych. W związku z tym do mikroprzedsiębiorstw 
zalicza się podmioty zatrudniające do 9 osób oraz osiągające w jednym z dwóch ostatnich 
lat działalności obrót netto ze sprzedaży nie większy niż 2 mln euro lub których suma ak-
tywów w ostatnich dwóch latach nie przekracza 2 mln euro. Do małych firm zalicza się te, 
które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich zatrudniały poniżej 50 pracowników 
oraz osiągały obrót nie przekraczający 10 mln euro lub suma aktywów na koniec jednego 
z dwóch lat nie przekraczała 10 mln euro. Za średniego przedsiębiorcę uważa się tego, który 
zatrudniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych poniżej 250 osób oraz osiągał dochód 
poniżej 50 mln euro lub suma aktywów jednego z dwóch lat nie przekraczała 43 mln euro. 

Podmioty powyższe w różny sposób prowadziły i prowadzą rachunkowość, i sporządza-
ją różną sprawozdawczość. Część z nich prowadzi księgi rachunkowe, księgi przychodów 
i rozchodów a część dla celów podatkowych sporządza tylko ewidencję przychodów lub 
jeśli są opodatkowane na zasadach karty podatkowej, nie prowadzi żadnej ewidencji podat-
kowej. W 2004 r. wśród 1 651 200 mikrofirm 82 900 prowadziło księgi rachunkowe, co sta-
nowiło 5% ogółu, 1 026 210 – księgi przychodów i rozchodów (62%), 309 304 – ewidencję 
przychodów (18,7%), a 232 786 firm było na karcie podatkowej, tzn. nie musiało prowadzić 
sprawozdawczości (14,1%). 
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Według danych GUS prezentowanych w opracowaniu Działalność przedsiębiorstw nie-
finansowych w 2012 r. nadal najwięcej mikrofirm – zatrudniających do 9 osób – prowadziło 
księgi przychodów i rozchodów. Na 1 719 187 podmiotów księgi rachunkowe prowadziło 
122 357 firm (7,15%), podatkowe księgi przychodów i rozchodów – 1 174 609 podmiotów 
(68,3%), ewidencję przychodów – 337 639 podmiotów (19,6%) oraz na karcie podatkowej 
zarejestrowano 84 581 mikrofirm (4,9%). W całym okresie 2004-2012 największy udział 
stanowiły podmioty mikro- prowadzące księgi przychodów i rozchodów (Działalność... 
2013). Permanentnemu zmniejszeniu ulegał udział podmiotów będących na karcie podat-
kowej oraz prowadzących ewidencję przychodów (wykres 1). Tendencje te były efektem 
zmniejszania liczebności podmiotów będących na uproszczonych formach opodatkowania, 
z uwagi na upadłość tych firm i wychodzenie z rynku z powodu ponoszenia większego ryzy-
ka rynkowego, wzrostu konkurencji. Innym powodem mogło być zwiększenie świadomości 
wśród przedsiębiorców, że pełna księgowość oraz prowadzenie ewidencji za pomocą księ-
gi przychodów i rozchodów daje większe możliwości pozyskania kapitałów zewnętrznych 
i w większym stopniu pozwala na kontrolowanie firmy, prawidłowe zarządzanie finansowe, 
zwiększenie transparentności finansowej i podniesienie wiarygodności w kontaktach z kon-
trahentami. Od kilku miesięcy toczy się debata wśród specjalistów z dziedziny rachunkowo-
ści dotycząca uproszczeń w rachunkowości i sprawozdawczości mikro- firm (Debata DGP 
2012, s. B5). 

Wykres 1
Liczebność mikrofirm według prowadzonej księgowości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność... (2013). 
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Naprzeciw rozwiązaniom upraszczającym rachunkowość jednostek mikro-, a co za tym 
idzie, umożliwiającym rozszerzenie stosowania uproszczonej sprawozdawczości wycho-
dzi projekt opracowany przez Ministerstwo Finansów. „Projekt ten wdraża uproszczenia 
w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro, wynikające z dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocz-
nych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Zgodnie z komunikatem MF uproszczenia te 
będą obejmowały możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowe-
go. Uproszczony ma zostać bilans (będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kil-
ku pozycji pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Nie będzie wymagane sporządzanie 
informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności” (Ponad... 2014). Rozwiązania te 
obniżą także koszty prowadzenia rachunkowości w firmach, szacuje się, że oszczędności 
z tytułu uproszczenia sprawozdawczości wyniosą ok. 17 mln zł.

Informacje o wynikach i sytuacji finansowej podmiotów mikro- oraz MSP znajdują się 
w cytowanym opracowaniu (Działalność... 2013). GUS na podstawie próby losowej prze-
prowadza również co roku badanie firm zatrudniających do 9 osób, które podają dane o swo-
jej działalności na formularzu SP-3. Prezentowane opracowanie dotyczy więc mikrofirm 
oraz MSP, tzn. firm zatrudniających od 10 do 49 osób (są traktowane jak małe firmy), a tak-
że zatrudniających od 49 do 249 osób, określanych mianem średnich firm i jednocześnie 
tych, które miały stosunkowo niskie obroty – prowadzące księgi przychodów i rozchodów. 
Należy przypomnieć, że w 2013 r. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych istniał przy 
przychodach wynoszących co najmniej równowartość 1,2 mln euro, tj. 4 936 560 zł (co 
wynika z przeliczenia wskazanej kwoty według kursu z 30 września 2012 roku). Niniejsze 
opracowanie bazuje na informacjach statystycznych pochodzących z wyżej wymienionych 
opracowań GUS jak też z opracowania (Bilansowe... 2004-2013), prezentującego wyniki 
firm prowadzących księgi przychodów i rozchodów.

Podmioty mikro- tworzą w Polsce największą część PKB. W 2011 r. mikrofirmy wytwo-
rzyły 29,4% wartości dodanej brutto, a razem z małymi i średnimi firmami – prawie 48% tej 
wartości. Duże przedsiębiorstwa wytworzyły w tym samym czasie 24,5% wartości dodanej 
brutto, tj. dwa razy mniej (por. wykres 2).

Zmiany w wytworzonej wartości dodanej brutto w latach 2004-2011 pokazano w tabeli 1. 
Udział mikroprzedsiębiorstw w tworzeniu wartości dodanej brutto w latach 2004-2011 
kształtował się na dość stabilnym poziomie 31-29%. Jednak należy zauważyć, że w latach 
pokryzysowych (po 2008 r.) udział firm mikro- w tworzeniu wartości dodanej brutto zmniej-
szył się o ok. 2 p.p. w stosunku do lat przed kryzysem (gdy udział wynosił 31%), a jednocze-
śnie zwiększył się udział firm dużych z ok. 22% do 24% w latach po 2008 r. Oznaczałoby 
to, że kryzys finansowy dawał większe możliwości rozwojowe dużym firmom niż małym, 
a mikrofirmy w większym stopniu mogły odczuwać negatywne skutki kryzysu.
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Tabela 1
Wartość dodana brutto mikrofirm oraz MSP na tle innych podmiotów  
w latach 2004-2011 (w %) 

Rok PKB  
(mln PLN)

Wartość dodana brutto wytworzona przez 
przedsiębiorstwa (%)

Wartość 
dodana 

brutto innych 
podmiotów (%)

Cła 
i podatki 

(%)ogółem
MSP

duże
razem mikro małe średnie

2004 923 248 70,5 48,6 31,0 7,6 10,0 21,9 18,3 11,1
2005 983 302 70,3 47,8 31,5 7,4 8,9 22,5 17,8 11,9
2006 1 060 031 70,7 47,8 31,0 7,4 9,3 22,9 17,2 12,2
2007 1 176 737 70,8 47,3 30,4 7,2 9,8 23,5 16,7 12,5
2008 1 275 432 71,1 47,2 29,6 7,4 9,9 23,9 16,5 12,5
2009 1 343 366 72,3 48,4 30,4 7,9 10,1 23,9 16,5 11,1
2010 1 416 447 71,6 47,6 29,6 7,7 10,4 24,0 16,5 11,9
2011 1 528 127 71,8 47,3 29,4 7,8 10,1 24,5 16,1 12,2

Źródło: Raport... (2013, s. 16).

Przedsiębiorstwa mikro- oraz małe i średnie, oprócz przodującego udziału w liczebności 
podmiotów, stanowiły 98,9% firm, odgrywały ogromne znaczenie dla tworzenia rynku pracy, 
ponieważ tworzyły razem ok. 70% miejsc pracy, wypracowywały ok. 55,4% przychodów ze 
sprzedaży oraz wytworzyły 55,8% produkcji wszystkich przedsiębiorstw (por. wykres 3).

Wykres 2
Udział grup przedsiębiorców w tworzeniu PKB (według liczby pracujących, rok 2011)

Źródło: Raport... (2013, s. 16).
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Analiza przychodów i kosztów oraz wyników w mikrofirmach 

W badanym okresie 2003-2011 przychody firm zatrudniających do 9 osób imponująco 
rosły, pozytywną zmianę notowano nawet w latach kryzysu finansowego 2008-2009. Na 
wykresie 4 i 5 pokazano zmiany w przychodach i kosztach w mikrofirmach. W badanym 
okresie widać również jak powiększała się różnica między przychodami a ponoszonymi 
kosztami, co powodowało poprawę wyników. Wprawdzie koszty rosły ale wolniej niż przy-
chody. Jedynie w 2012 r. nieznaczna dynamika przychodów spotkała się z wyraźnie zwięk-
szoną dynamiką kosztów.

Pozytywnym zjawiskiem był ciągły wzrost przychodów ze sprzedaży przypadający 
na jedno przedsiębiorstwo w latach 2003-2011. W 2012 r. nastąpił niewielki spadek przy-
chodów. Również niepokojącym zjawiskiem zanotowanym w 2012 r. był realny spadek 
sprzedaży (o 3,2%), który wystąpił po raz pierwszy od 2005 r. i był dość znaczący. Nawet 
w kryzysowym roku 2009 dynamika realna sprzedaży, chociaż nie za wysoka była jednak 
dodatnia (por. tabela 2 oraz wykres 6). To pogorszenie koniunktury w mikrofirmach było 
też zauważalne w pogorszeniu wskaźnika udziału kosztów w przychodach, nastąpił wzrost 
wskaźnika z 87,8% do 89,3%. Wprawdzie wskaźnik ten był bardzo dobry na tle udziału 
kosztów w przychodach dla całego sektora przedsiębiorstw, który wynosił 95,8%, jednak 
wskaźnik dla mikrofirm był lepszy aż o 6,5 p.p. Należy także zauważyć, że w badanym 

Wykres 3
Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według klas wielkości w 2012 roku

Źródło: Działalność... (2013).
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Wykres 4
Przychody i koszty w mikrofirmach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 

Wykres 5
Przychody na podmiot

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 
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Tabela 2
Nominalna i realna dynamika przychodów ze sprzedaży w mikrofirmach  

Dynamika przychodów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nominalna dynamika przychodów 11,3 0,6 15,8 5,5 7,9 4,2 3,1 7,2 0,4
Realna dynamika przychodów 7,6 -1,5 14,7 2,9 3,6 0,7 0,5 2,8 -3,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011).

Można więc stwierdzić, że mimo kryzysu finansowego i zadłużeniowego oraz nieko-
rzystnego otoczenia gospodarczego, np. zaostrzenia polityki kredytowej banków wobec 
MSP i firm mikro-, podmioty te dobrze gospodarowały swoimi środkami oraz wykorzysty-
wały możliwości rozwojowe.

W całym badanym okresie odnotowano bardzo wysoki przyrost wydajności pracy. Było 
to efektem wzrostu sprzedaży i jeszcze większego spadku zatrudnienia. Od 2009 r. liczba za-
trudnionych na podmiot zaczęła gwałtownie spadać, zmieniła się też struktura zatrudnienia, 

okresie mimo zmiennych warunków otoczenia gospodarczego wskaźnik udziału kosztów 
w przychodach dla mikrofirm nie podlegał drastycznym wahaniom i utrzymywał się na do-
brym i stabilnym poziomie poniżej 90%. 

Wykres 6
Nominalna i realna dynamika przychodów w mikrofirmach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 
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Wykres 7
Wydajność pracy w mikrofirmach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 

malał udział zatrudnionych na umowę o pracę, a to w jeszcze większym stopniu wynikało 
z chęci obniżenia kosztów pracy (por. wykresy 8-10).

Tabela 3
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach w mikrofirmach  

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Udział kosztów 
w przychodach 90,8 89,6 88,4 88,9 87,1 86,1 88,2 87,8 87,8 89,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 

Mimo wysiłków w celu obniżenia kosztów pracy, koszty i tak w 2012 r. rosły szybciej 
niż przychody i w rezultacie zanotowano obniżenie wyniku finansowego. Po raz drugi od-
notowano tak duże obniżenie wyniku finansowego: pierwsze nastąpiło w 2009 r. (spadek 
o 11 481 mln zł), a drugie w 2012 r. (spadek o 12 366 mln zł). Rezultatem był spadek ren-
towności wyniku działalności gospodarczej z 12,2% w 2011 r. do 10,7% w 2012 r. Także 
dane z Raportu PARP o stanie MSP dowodzą, że chociaż rentowność obrotu brutto firm 
mikro- kształtowała się w całym badanym okresie na bardzo dobrym poziomie, to również 
miała tendencję malejącą w ostatnim badanym roku.
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Wykres 8. Wykres 9. Wykres 10
Zatrudnienie w mikrofirmach z różnych punktów widzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 

Liczba zatrudnionych na podmiot

Przeciętne zatrudnienie na umowie o pracę

Udział zatrudnionych na umowę o pracę (w %)
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Wykres 11
Wynik finansowy działalności mikrofirm

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 

Wykres 12
Rentowność wyniku działalności mikrofirm

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 
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Rentowność była znacznie wyższa niż w podmiotach o większej liczbie zatrudnionych 
(por. tabela 4 oraz wykres 13). Jednak w ostatnim badanym roku – 2012 rentowność obrotu 
brutto, jak też rentowność wyniku na działalności gospodarczej zanotowały wyraźne spadki 
do poziomu uzyskiwanego w 2004 r. (tabela 4, 5, wykres 13).

Tabela 4
Rentowność wyniku działalności gospodarczej w stosunku do przychodów 
w mikrofirmach (w %)  

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rentowność wyniku 
finansowego działalności 
gospodarczej 9,17 10,42 11,61 11,10 12,88 13,89 11,77 12,17 12,22 10,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 

Spadki rentowności obrotu brutto w 2012 r. były notowane we wszystkich grupach 
przedsiębiorstw,  przy czym w mikrofirmach był to spadek najwyższy (o 3,5 p.p.), w małych 
– o 2,7 p.p., w średnich – o 1,4 p.p. i w dużych – o 2,3 p.p. (por. tabela 5).

Wykres 13
Rentowność obrotu brutto w podmiotach mikro-, małych, średnich i dużych  
według kryterium zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport ... (2013 s. 173); Działalność... (2013).
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Tabela 5
Rentowność obrotu brutto w mikrofirmach na tle firm większych 

Wielkość przedsiębiorstwa 
(liczba zatrudnionych) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0-9 osób 10,94 11,86 12,71 12,5 14,87 17,57 15,06 16,82 15 11,5

10-49 7,06 6,53 6,8 7,1 8,14 8,33 7,27 7,63 11,8 9,1

50-249 5,08 5,57 5,09 5,91 6,46 5,88 5,98 6,73 5,4 4

>249 4,87 7,14 6,18 6,37 6,84 5,48 6,2 6,21 6,6 4,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport ... (2013 s. 173); Działalność... (2013).

Dane o mikrofirmach dowodzą także, iż praktykowano przede wszystkim nowe inwe-
stycje. W badanym okresie (od 2003 do 2011 r. włącznie) w każdym roku notowano nomi-
nalny wzrost tych inwestycji (por. wykres 14). Dopiero w 2012 r. nastąpił spadek inwestycji 
w podmiotach mikro- o 1834,8 mln zł, co stanowiło spadek nominalny o 7,2%, a realnie – 
o 10,5%. Nie jest to zjawisko optymistyczne w świetle konieczności dokonania przez mikro-
firmy inwestycji technologicznych i innowacyjnych, które budują przewagę konkurencyjną 
na rynkach międzynarodowych.

Wykres 14
Nakłady inwestycyjne w mikrofirmach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 
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Tabela 6
Odsetek polskich eksporterów i importerów w latach 2007-2013 (w %) 

2007 2008 2009 2010 2011

Odsetek 
importerów

Ogółem 6,0 5,4 5,3 5,2 7,1
0-9 4,5 3,6 3,5 3,4 5,4

10-49 37,7 41,8 39,2 39,6 39,2
50-249 55,8 59,8 58,5 57,4 57,3
>249 86,9 90,2 87,2 88,2 89,1

Odsetek 
eksporterów

Ogółem 3,4 3,3 3,6 3,5 3,9
0-9 2,2 1,8 2,1 2,0 2,6

10-49 28,4 32,0 32,1 32,4 28,6
50-249 43,9 47,7 48,6 47,5 45,0
>249 64,3 69,1 66,1 66,3 66,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport ... (2013 s. 61).

Pozytywną tendencją świadczącą jednak o sile finansowej podmiotów mikro- był wzrost 
przeciętnego wynagrodzenia brutto w tych podmiotach w 2012 r., nominalnie o 6,4%. Był to 
wzrost wyższy niż w 2010 r. (4,0%) i w 2011 r. (5,7%). (patrz wykres 15). Wynika stąd wniosek, 
że wypracowane środki zostały skierowane na podwyższenie wynagrodzeń a nie na inwestycje. 

Wykres 15
Przeciętne wynagrodzenie w mikrofirmach (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność... (2003-2011). 
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Przedsiębiorstwa mikro- odznaczały się stosunkowo małą aktywnością zagraniczną 
w porównaniu z firmami małymi i średnimi. Należy jednak odnotować – jako efekt do-
datni – zwiększenie aktywności importowej w 2011 r. w stosunku do 2010 r. o 2 p.p. oraz 
zwiększenie aktywności eksportowej o 0,6 p.p., mierzonej udziałem liczebności firm mikro- 
w działalności importowej i eksportowej (por. tabela 6).

Działalność i wyniki finansowe firm prowadzących podatkowe księgi 
przychodów i rozchodów

Dane o działalności i wynikach małych firm, prowadzących księgi przychodów i roz-
chodów, znajdują się w opracowaniach GUS (Bilansowe... 2004-2013). Informacje te sta-
wiają w korzystnym świetle rozwój firm mikro- i małych, prowadzących księgi przychodów 
i rozchodów. Do plusów można zaliczyć dość dynamiczny wzrost liczebności tych firm oraz 
bardzo wysoką dynamikę przychodów, szczególnie w latach 2010-2012, przewyższającą 
dynamikę kosztów (por. wykres 16).

W podmiotach prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów przychody na 
przedsiębiorstwo rosły w każdym roku w badanym okresie, w ujęciu nominalnym. W uję-

Wykres 16
Przychody i koszty oraz liczba podmiotów – dla firm prowadzących księgi 
przychodów i rozchodów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).
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Wykres 17
Przychody na przedsiębiorstwo prowadzące KPiR (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).

Wykres 18
Wynik finansowy na przedsiębiorstwo prowadzące KPiR (przed opodatkowaniem, w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).
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ciu realnym w 2012 r. nastąpił po raz pierwszy od wielu lat spadek przychodów na jed-
no przedsiębiorstwo o ok. 2,3%. Wynik finansowy w ujęciu nominalnym spadał w 2009 r. 
oraz w 2010 r. i po odbiciu w 2011 r. znowu spadł w 2012 r. – nominalnie o 3,6%, a real-
nie o ok. 7%. Dekoniunktura rynkowa w Europie i w Polsce zmusiła firmy do racjonalnej 
gospodarki finansowej oraz walki z kosztami, co powodowało zmniejszanie zatrudnienia. 
W 2012 r. przeciętna liczba zatrudnionych na podmiot w badanych firmach MSP prowa-
dzących księgi przychodów i rozchodów zmniejszyła się o 0,65 osoby. W całym badanym 
okresie przeciętna liczba zatrudnionych przydająca na podmiot w firmach prowadzących 
podatkową księgę przychodów i rozchodów była niższa niż w firmach zatrudniających od 
10 do 49 osób, prowadzących pełną księgowość (por. tabela 7). 

Tabela 7
Przeciętna liczba zatrudnionych na podmiot

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Przeciętna liczba 
zatrudnionych  
na podmiot MSP 
na KPiR 15,9 17,3 17,8 18 17,2 17,6 17,7 16 18,39 17,14 17,49 16,84
Przeciętna liczba 
zatrudnionych na 
podmiot w przed-
siębiorstwach  
zatrudniających  
do 49 osób 20,9 22,5 22,4 22,8 22,6 23 23,4 22,7 23,56 23,07 23,00 22,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).

W sumie podmioty z grupy MSP prowadzące pełną księgowość i KPiR zatrudniały 
w 2012 r. 2,79 mln osób, to jest więcej niż podmioty duże (2,73 mln osób). Liczba zatrud-
nionych była mniejsza niż w 2011 r. ale też największa w ostatnim dziesięcioleciu. Należy 
dodać, że liczba zatrudnionych ogółem w podmiotach na KPiR cały czas rosła: w trudnym, 
kryzysowym 2012 r. liczba wzrosła o 10 115 osób (por. tabela 8). Zmniejszenie liczby za-
trudnionych w 2012 r. miało miejsce w firmach średnich (zatrudniających od 50 do 249 
osób) i ten spadek zadecydował o zmniejszeniu zatrudnienia w całym sektorze MSP (por. 
wykres 19). Na powiększanie stopy bezrobocia miało więc wpływ zmniejszenie zatrudnie-
nia w średnich i dużych firmach oraz niewielkie przyrosty zatrudnienia w firmach mikro- 
i małych. 

Na wykresie 20 zaprezentowano zmiany w przychodach i kosztach w firmach prowadzą-
cych KPiR przypadające na jedno przedsiębiorstwo. Nominalna dynamika przychodów była 
bardzo wysoka, zahamowana dopiero w 2012 r., ich przyrosty w poszczególnych latach były 
różne. Obniżona dynamika przychodów wystąpiła w 2008 r., następnie w 2010 i w 2012 r., 
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podobnie zachowywały się koszty. Na wykresie widać jednak szybszą dynamikę przycho-
dów niż kosztów w latach po wejściu Polski do UE, t.j. od 2005 r. niż miało to miejsce 
wcześniej.

Dynamiczny przyrost przychodów i obniżona dynamika zatrudnienia przełożyły się na 
tendencję wzrostową wydajności pracy w latach 2010-2012. Pozytywną tendencją jest także 
kształtowanie się udziału kosztów w przychodach na stabilnym niskim poziomie w latach 
2010-2012 od 87,11% do 88,06% (por. wykres 19).

Tabela 8
Liczba zatrudnionych w MSP prowadzących KPiR   

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba pracujących 
w firmach MSP  
na KPiR 320697 280842 290678 309410 330006 313175 323944 387465 338693 382818 405740 415855
Liczba zatrudnionych 
w MSP prowadzących 
KR i KPiR w mln osób 2,40 2,29 2,35 2,37 2,45 2,49 2,60 2,76 2,77 2,78 2,82 2,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).

Wykres 19
Liczba zatrudnionych w podmiotach małych, średnich i dużych prowadzących księgi 
rachunkowe oraz prowadzących księgi przychodów i rozchodów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).
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Wykres 20
Zmiany w przychodach i kosztach w firmach prowadzących KPiR (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).

Wykres 21
Udział kosztów w przychodach, wydajność pracy i rentowność przychodów w firmach 
prowadzących KPiR

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).
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Pomimo wzrostu wydajności pracy, obniżania wielkości zatrudnienia w niektórych 
firmach w celu obniżki kosztów, wynik finansowy nie zanotował wzrostowych tendencji. 
Załamanie wyniku finansowego w 2009 r. i jego spadek w 2010 oraz w 2012 r. (por. wy-
kres 23) wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, spowodował że szacunkowa rentow-
ność wyniku przed opodatkowaniem do sprzedaży kształtowała się na poziomie od 13,58% 
w 2009 r. do 11,94% w 2012 roku. Nie są to duże zmiany i rentowność pozostaje na zadowa-
lającym poziomie, ale jednak odnotowuje tendencję malejącą (por. wykres 22). Rentowność 
uzyskana dla firm zatrudniających do 9 osób jest bardzo zbliżona do rentowności firm uzy-
skiwanej przez przedsiębiorstwa prowadzące KPiR. Jest to uzasadnione, ponieważ w więk-
szości firmy mikro- w 68% przypadków prowadzą KPiR.

W podmiotach prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów zanotowano 
bardzo niekorzystne tendencje w zakresie nakładów inwestycyjnych. Wprawdzie dla sektora 
firm prowadzących KPiR w ujęciu ogółem nominalnie nakłady w latach 2010 i 2011 rosły 
dość dynamicznie, odpowiednio o 18,6% oraz o 11,4%, to jednak nakłady przypadające 
na jedno przedsiębiorstwo nie wyglądają już tak optymistycznie. Podobne wnioski nasu-
wają się przy odniesieniu wartości nakładów inwestycyjnych do wypracowanego wyniku 
finansowego oraz ocenianiu ich jako procentu przychodów osiąganych w badanych firmach. 
Stosunkowy udział nakładów inwestycyjnych do wyniku finansowego i do przychodów ma 
tendencję spadkową. 

Dane z raportów NBP (Sytuacja... 2014, s. 12 i 18) dowodzą, że sytuacja finansowa MSP 
w Polsce po trzech kwartałach 2013 r. uległa poprawie. Wskaźniki rentowności obrotu netto 
poprawiły się w stosunku do 2012 r. Również dane o dynamice nakładów inwestycyjnych 
MSP były w  analogicznym okresie optymistyczne i świadczyły o wzroście nakładów na środ-
ki trwałe i wyższej dynamice nakładów inwestycyjnych w MSP niż w dużych firmach. 

Tabela 9
Zmiany w upadłości podmiotów gospodarczych (według form prawnych)  

Forma prawna
Liczba 

upadłości 
2011

Liczba 
upadłości 

2012

Liczba 
upadłości 

2013

Zmiana  
2013/2012

Udział 
w 2013

Spółka z o.o. 475 502 524 +4% 59,3%
Przedsiębiorca 133 210 204 -3% 23,1%
Spółka akcyjna 52 81 76 spadek 8,6%
Spółka jawna 29 45 37 spadek 4,2%
Spółka komandytowa 12 16 20 wzrost 2,3%
Spółdzielnia 18 20 15 spadek 1,7%
Pozostałe formy 4 3 7 wzrost 0,8%
0gółem 723 877 883 +1% 100%

Źródło: Raport Coface (2014). 
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Wykres 22
Rentowność firm prowadzących KPiR (wydajność pracy, w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).

Wykres 23
Wynik finansowy na przedsiębiorstwo po odjęciu zaliczek na podatki (w tys. zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).
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Wykres 24
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących KPiR

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).

Wykres 25
Nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach prowadzących KPiR

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe... (2004-2013).
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Dane dotyczące upadłości firm dowodzą, że udział podmiotów mikro- i MSP podlega-
jących temu procesowi nie jest największy. Przedsiębiorcy, t.j. osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, którzy upadli w 2013 r. stanowili 23,1% upadłości ogółem. Jest to 
o połowę mniej niż w 2012 r. Najwięcej upadłości zanotowano w handlu i budownictwie. 

Według Raportu KUKE S.A. w lutym 2014 r. udział małych firm w liczbie podmiotów 
upadłych wzrósł do 31%. Jest to poziom dość wysoki z uwagi na to, że w ostatnim  kwartale 
roku 2013 udział ten wynosił ok. 24% i liczba upadłości w drugiej połowie 2013 r. spadała 
(Upadłości firm w Polsce 2014). 

Podsumowanie

Sytuację finansową firm mikro- i MSP, prowadzących księgi przychodów i rozchodów 
w latach 2004-2011 można ocenić jako bardzo dobrą i polepszającą się, mimo kryzysu fi-
nansowego w 2008 r. i latach następnych. 

Dane dowodziły też dobrej sytuacji finansowej firm mikro- na tle pozostałych. 
Niejednokrotnie mikrofirmy osiągały lepsze wyniki od dużych, mimo że dekoniunktura 
rynkowa w 2012 r. miala negatywne skutki. 

Na podstawie powyższych rozważań można zauważyć dodatnie strony mikrofirm:
1. Wysoki udział tych firm w tworzeniu wartości dodanej brutto, prawie o 30%, większy 

niż w dużych firmach (24,5%).
2. Wysoki udział mikrofirm w zatrudnieniu (ok. 38,7%), w dużych firmach 29,9%.
3. Po 2008 r. (do 2011 r.) dość znacząca dynamika nominalna przychodów ze sprzedaży, 

mimo kryzysu finansowego.
4. Znaczący wzrost wydajności pracy. 
5. Stosunkowo niski wskaźnik udziału kosztów w przychodach, nieprzekraczający 90% 

(w dużych firmach wynosił 95,8%).
6. Wzrost wynagrodzeń w mikrofirmach o 6,4%. 

Do ujemnych stron firm mikro- można zaliczyć:
1. Realny spadek przychodów ze sprzedaży o 3,2%. 
2. Tendencja wzrostowa udziału kosztów w przychodach – wzrost z 86,1% w 2008 r. do 

89,3% w 2012 roku. 
3. Po 2008 r. stagnacja i spadek rentowności wyniku na działalności z 12,22% w 2011 r. 

do 10,67% w 2012 roku. 
4. Spadek nakładów inwestycyjnych o 1834,8 mln zł, realnie spadek o 10,5%.
5. Mała aktywność mikropodmiotów w działalności eksportowej i importowej.

Dodatnie strony firm prowadzących KPiR są następujące:
1. Wysoka dynamika przychodów po kryzysie w 2008 r. 
2. Wzrost przychodów na przedsiębiorstwo. 
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3. Niewielki spadek liczby zatrudnionych na podmiot. 
4. Wysoki wzrost wydajności pracy. 
5. Udział kosztów w przychodach na stabilnym poziomie (poniżej 90%).
6. Polepszenie rentowności w drugiej połowie 2013 roku. 
7. Zahamowanie w 2013 r. wzrostowej tendencji upadłości. 

Słabe strony firm prowadzących KPiR: 
1. Spadek nakładów inwestycyjnych ogółem na przedsiębiorstwo oraz jako procent wyni-

ku brutto.
2. Duża zmienność nakładów inwestycyjnych świadcząca o podwyższonym ryzyku. 
3. Spadek wyniku finansowego w 2012 r. i tendencja spadkowa rentowności na sprzedaży 

(z 13,58% w 2009 r. do 11,9% w 2012 roku). 
Do 2011 r. firmy mikro- i MSP prowadzące księgi przychodów i rozchodów mimo oto-

czenia kryzysowego wypracowywały dobre wskaźniki finansowe, osiągały wysoką rentow-
ność i wzrost wydajności pracy oraz utrzymywały stosunkowo niskie wskaźniki udziału 
kosztów w przychodach. Rok 2012 był okresem pojawienia się trudności finansowych 
w mikrofirmach na skutek dekoniunktury rynkowej. Najbardziej negatywnym skutkiem 
sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwach był spadek nakładów inwestycyjnych w 2012 r. 
w mikrofirmach oraz w MSP.

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych – w tym MSP – analizowane i oceniane 
przez NBP po trzech kwartałach 2013 r. dawały nadzieję na poprawę wskaźników rentow-
ności obrotu netto oraz dynamiki nakładów inwestycyjnych na koniec 2013 roku. 

Liczba upadłości w całym 2013 r. spadła, udział upadłości małych przedsiębiorców nie 
był wysoki, jednak ponownie wzrósł w lutym 2014 r., co świadczy o ciągle występujących 
barierach rozwojowych dla MSP.
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Financial Performance of Micro Firms and Small and Medium-Sized 
Enterprises Keeping Revenue and Expense Ledgers in 2012 and 2013 
against the Background of Previous Years.

Summary 

The study concerns presentation of the financial performance and assessment of the financial 
condition of micro firms and SMEs keeping revenue and expense ledgers. Analyses were carried out 
on the grounds of CSO data and there was also taken information from NBP surveys. The research 
conclusions may serve for financial appraisal of individual micro enterprises, making use of the com-
parative analysis with the results of the sub-sector. The research conclusions confirm the assumptions 
of good and in some cases even better performance of micro firms than large ones. The research also 
confirms deterioration of the results in 2012 and, for the first time for many years, setback of develop-
ment of micro firms due to occurrence of the market slump in 2012. 

Key words: financial performance, SME, revenue and expense ledger. 
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