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P
rezentowana dziś przez „Kurier Poran-

ny” tabela największych podlaskich 

firm jest najrzetelniejszym i najcie-

kawszym zestawieniem, jakie kiedykolwiek 

udało nam się stworzyć. A do tej pory ukaza-

ło się sześć edycji Podlaskiej Złotej Setki Przed-

siębiorstw Kuriera Porannego. 

Gdy pół roku temu rozmawialiśmy na temat 

zestawienia za rok 2009, przyświecał nam je-

den cel: pozyskać jak najwięcej informacji go-

spodarczych o podlaskich przedsiębiorstwach, 

które pozwolą na opracowanie zarówno tabe-

li przychodowej, jak i będą bazą do wszelkich 

analiz finansowych. 

Było to wyzwanie nie lada, biorąc pod uwa-

gę sytuację gospodarczą zarówno Polski, jak 

i świata. Z informacji docierających z rynku wie-

dzieliśmy, że tym razem nasi przedsiębiorcy 

niezbyt chętnie będą chwalili się swoimi wyni-

kami finansowymi – po prostu wiele firm moc-

no odczuło załamanie globalnej gospodarki. 

Według danych wywiadowni gospodarczej 

Dun&Bradstreet, tylko co trzecia polska spółka 

upublicznia swoje wyniki w postaci ogłaszania 

sprawozdań finansowych w państwowym Mo-

nitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę 

z Info Veriti Polska, dostarczycielem informacji 

gospodarczej oraz – jak co roku – na wysłanie 

kilku tysięcy ankiet do firm. 

Dużo istotniejszą decyzją w tym roku było 

nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Fi-

nansów i Zarządzania w Białymstoku, doty-

czącą analizy wyników rankingu. Po pierwsze 

eksperci z tej uczelni przygotowali szczegóło-

wą ankietę, a później zanalizowali wszystkie 

dane finansowe, które uzyskaliśmy z dwóch 

niezależnych źródeł. 

Eksperci wykonali wielką pracę – po okre-

śleniu 100 największych firm województwa 

podlaskiego na podstawie wielkości przycho-

du, policzyli dla każdego z nich kilkadziesiąt 

wskaźników ekonomicznych, które analizują 

stan finansów spółek. Dlatego w tym roku – 

po raz pierwszy w historii – przyznajemy wy-

różnienia firmom, które najefektywniej pro-

wadzą działalność gospodarczą, mają wysoką 

zdolność do generowania przychodów i zy-

sków oraz najlepiej gospodarują swoim po-

tencjałem. I okazuje się, że wcale nie są to po-

tentaci z pierwszych miejsc naszego rankingu 

przychodowego. 

Firmą roku zostało natomiast przedsiębior-

stwo, które w poszczególnych trzech rankingach 

wskaźnikowych uzyskało najwyższe pozycje (ta-

belę punktową przedstawiamy poniżej). 

Menedżera roku wybrała kapituła rankingu 

z kandydatur zgłoszonych przez organizatorów 

i podlaskie stowarzyszenia biznesowe.  

Interesującym zestawieniem jest także geo-

grafia gospodarcza naszego regionu. Okazuje 

się, że absolutnym liderem jest Białystok – tu 

działa niemal połowa firm występujących 

w Złotej Setce. Coraz prężniej rozwijają się Su-

wałki i Bielsk Podlaski. Widać także, że Grajewo 

ma potencjał porównywalny z Łomżą, a do-

bre interesy można robić także w pogrążonych 

w kryzysie Łapach. 

Dziś publikujemy też listę dodatkową (na str. 

30) – w tym zestawieniu są firmy, które nie zna-

lazły się w tabeli głównej, a które przysłały nam 

wypełnione ankiety. 

Wszystkim firmom dziękujemy i gratulujemy. 

Liczymy, że za rok znów się spotkamy. 

Jak wybieraliśmy liderów

W Białymstoku i najbliższych okolicach działa blisko 60 firm,  

które znalazły się w zestawieniu Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw.

Wojciech Jarmołowicz – dyrektor 

Agencji Prasa Podlaska, główny organi-

zator rankingu Podlaska Złota Setka 

Przedsiębiorstw – od pierwszej jego  

edycji.

RANKING NA NAJLEPSZĄ FIRMĘ 2009 ROKU 

Lp. Nazwa  Wynik  CF na ROA Średnia  

    na sprze- sprzedaży/  z miejsc 

    daży przychody   z kry-  

    /przychody   teriów 1-3 

     Kryteria    

  1 2 3  

1 AC S.A. 1 4 4 3,00 

2 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. 6 12 2 6,67 

3 Rosti (Polska) Sp. z o.o. 5 9 8 7,33 

4 Kombinat Budowlany Sp. z o.o. 3 10 18 10,33 

5 Łukasz Sp. z o.o. 2 6 28 12,00 

6 TMT Sp. z o.o. 10 17 22 16,33 

7 Nibe-Biawar Sp. z o.o. 15 18 20 17,67 

8 Bomar Marek Wojciechowski i wpólnicy Sp. j. 19 24 10 17,67 

9 Unidrog Sp. z o.o. 31 22 7 20,00 

10 Sonarol Sp. j. 26 28 11 21,67 

11 Malow Sp. z o.o. 17 19 36 24,00 

12 Marpol S.A. 12 3 57 24,00 

13 Contractus Sp. z o.o. 24 33 16 24,33 

14 A. Max A. i A. Krzewscy Sp. j.  28 36 12 25,33 

15 Kalter Sp. z o.o. 25 32 23 26,67 

16 Mark-Bud Sp. z o.o. 27 34 21 27,33 

17 Elektrociepłownia Białystok S.A. 23 11 51 28,33 

18 Def Sp. z o.o. 16 27 42 28,33 

19 Energo Sp. z o.o. 36 42 9 29,00 

20 Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o. 35 26 27 29,33 

Geografia gospodarcza 

Podlasia 

(gdzie swoje 

siedziby mają 

firmy 

ze Złotej Setki)
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