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Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA 

 

  
  

Okres 3 miesięcy zakończony Okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca 2019 
(niebadane)  

31 marca 2018 
(niebadane) 

 

31 marca 2019 
(niebadane) 

 

31 marca 2018 
(niebadane) 

 

w mln PLN w mln EUR 

Przychody ze sprzedaży 23 20 5 5 

Zysk lub strata z działalności 

operacyjnej 
(22) (31) (5) (7) 

Zysk lub strata brutto przed 
opodatkowaniem 

(44) (59) (10) (14) 

Zysk lub strata netto  (32) (50) (7) (12) 

Całkowite dochody (50) (65) (12) (16) 

Środki pieniężne netto 

z działalności operacyjnej 
(7) 27 (2) 6 

Środki pieniężne netto 

z działalności inwestycyjnej 
(896) (926) (208) (222) 

Środki pieniężne netto 

z działalności finansowej  
(122) 619 (28) 148 

Zmiana netto stanu środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów 
(1 025) (280) (238) (67) 

Zysk netto na akcję zwykły 

i rozwodniony (w PLN/EUR na 

akcję) 

(0,08) (0,12) (0,02) (0,03) 

Liczba akcji zwykłych 

wyemitowanych zastosowana do 

obliczania zysku na jedną akcję 

(w mln) 

414  414  414 414  

  



 

 

 

                                                                                                                                                                                               
2 

Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA 

     

 
  

Stan na dzień Stan na dzień 

31 marca 2019 
(niebadane)  

31 grudnia 2018  
31 marca 2019 

(niebadane)   
31 grudnia 2018  

w mln PLN w mln EUR 

Aktywa trwałe  11 148 11 037 2 592 2 567 

Aktywa obrotowe 4 028 4 256 936 990 

Aktywa razem 15 176 15 293 3 528 3 557 

Zobowiązania długoterminowe 3 896 6 042 906 1 405 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 745 1 666 871 387 

Kapitał własny 7 535 7 585 1 752 1 764 

Kapitał podstawowy 4 522 4 522 1 051 1 052 

Wartość księgowa na akcję  

(w PLN/EUR na akcję)* 
18,20 18,32 4,23 4,26 

Liczba akcji zwykłych na koniec 

okresu (w mln) 
414  414  414  414  

* Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji.  

 

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 marca 2019 roku oraz 31 marca 2018 zostały 

przeliczone na EUR według następujących zasad: 

(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR 

ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2019 roku - 4,3013, na dzień 31 

grudnia 2018 roku - 4,3000. 

(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 

pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych 

przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 

do 31 marca 2019 roku - 4,2978, okresu od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - 4,1784. 

(3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego 

średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni 

dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - 4,2978, okresu 

od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - 4,1784. 

 


