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Okres 12 miesięcy zakończony Okres 12 miesięcy zakończony 

31 grudnia 2020  

 
31 grudnia 2019 

 

 
31 grudnia 2020 

 

 
31 grudnia 2019 

 

w mln PLN w mln EUR 

Przychody ze sprzedaży 
87 86 19 20 

Zysk z działalności operacyjnej 
(110) (86) (25) (20) 

Strata brutto  
(209) (413) (47) (96) 

Strata netto  
(197) (374) (44) (87) 

Całkowite dochody 
(241) (392) (54) (91) 

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
(17) (61) (4) (14) 

Środki pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
182 327 41 76 

Środki pieniężne netto z działalności 

finansowej  
(902) (1 505) (202) (350) 

Zmniejszenie netto stanu środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów 
(737) (1 239) (165) (288) 

Strata netto na akcję zwykły 

i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 
(0,48) (0,90) (0,11) (0,21) 

Liczba akcji zwykłych wyemitowanych 

zastosowana do obliczania zysku na 

jedną akcję (w mln)  

414  414  414  414  
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Stan na dzień Stan na dzień 

31 grudnia 2020   31 grudnia 2019  31 grudnia 2020  31 grudnia 2019   

w mln PLN w mln EUR 

Aktywa trwałe  11 426 11 464 2 476 2 692 

Aktywa obrotowe 1 772 2 109 384 495 

Aktywa razem 13 198 13 573 2 860 3 187 

Zobowiązania długoterminowe 3 926 3 628 851 852 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 320 2 752 503 646 

Kapitał własny ogółem 6 952 7 193 1 506 1 689 

Kapitał podstawowy 4 522 4 522 980 1 062 

Wartość księgowa na akcję  

(w PLN/EUR na akcję)* 
16,79 17,37 3,64 4,08 

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 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR 

według następujących zasad: 

− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy 

Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585. 

− 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 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu od 1 stycznia do 31 

grudnia 2019 roku - 4,3018. 

− 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 grudnia 2020 roku - 4, 4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018. 

 


