
 

 

 

TABL. 7 (252). KAPITAŁY  (FUNDUSZE)  WŁASNE  PRZEDSIĘBIORSTW   
Stan  w  dniu  31  XII 
SHARE  EQUITY  (FUNDS)  OF  ENTERPRISES   
As  of  31  XII 

W tym        Of which  

Ogółem 

Total 

kapitały 
(fundusze) 

podstawowe 

core capital 
(fund) 

kapitał 
(fundusz) 
zapasowy 

supplemen-
tary capital 

(fund) 

niepodzielo- 
ny (nierozli-

czo- 
ny) wynik 

finansowy z 
lat ubiegłych 

undistributed 
(unsettled) 
financial 

result from 
previous 

years 

wynik  
finansowy 
netto roku 

obrotowego 

net financial 
result of the 

turnover  
year 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w mln zł        in mln zl 

      
O G Ó Ł E M .................................. 2000 27369,2 16727,8 8379,9 -2472,6 865,7 
T O T A L 

2002 29300,1 20181,1 9794,4 -3862,8 -423,5 
 

2003 31961,3 21687,3 10251,0 -4834,1 1416,1 

sektor publiczny.................................  6698,2 4525,2 1516,1 -541,2 -24,5 
public sector      

sektor prywatny .................................  25263,1 17162,1 8734,9 -4292,8 1440,6 
private sector      

w tym:      
of which:      

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .............  363,4 195,9 153,5 -101,9 37,5 
Agriculture, hunting and forestry      

Przemysł .................................................  19306,4 11584,1 6408,7 -2628,6 999,5 

Industry      

górnictwo i kopalnictwo ........................  4752,7 2609.8 1408,2 -147,5 421,5 
mining and quarrying      

przetwórstwo przemysłowe ..................  8667,6 5798,5 3673,2 -2416,3 502,3 
manufacturing      

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę ......................  5886,1 3175,8 1327,3 -64,8 75,7 

electricity, gas and water supply      

Budownictwo...........................................  518,1 264,4 336,5 -140,0 -22,9 
Construction      

Handel i naprawy ∆ ..................................  1891,0 1045,6 1026,5 -495,8 31,6 
Trade and repair ∆      

Hotele i restauracje .................................  12,8 155,4 31,5 -144,1 -38,8 
Hotels and restaurants      

Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność .............................................  865,9 1514,9 86,6 -1050,7 297,4 

Transport, storage and communication      

Pośrednictwo finansowe .........................  287,1 196,2 114,2 -20,5 4,2 
Financial intermediation      

Obsługa nieruchomości i firm; nauka ∆ ....  8264,6 6340,1 1998,1 -172,0 -4,4 
Real estate, renting and business activi-

ties      

Ochrona zdrowia i opieka społeczna.......  135,8 140,6 20,6 -27,2 10,2 
Health and social work      

Pozostała działalność usługowa komu-
nalna, społeczna i indywidualna...........  299,0 248,2 63,6 -52,6 -4,5 

Other community, social and personal 
service activities      

 


