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Prezentowane w tabeli wstępne dane finansowe w zakresie działalności kontynuowanej nie 
uwzględniają działalności przeznaczonej do sprzedaży za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 
czyli wyników finansowych i) spółek: Work Service Slovakia s.r.o oraz  podmiotów 
kontrolowanych przez Work Service Slovakia s.r.o,, Work Service Czech s.r.o., Work 
Service GMBH & Co.KG oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service GMBH & 
Co.KG,  ii) a także wyniku na transakcji sprzedaży spółki Work Service GMBH & Co.KG 
oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service GMBH & Co.KG. 
 

  

Grupa Kapitałowa* 

 

Grupa Kapitałowa – 

działalność kontynuowana* 

 

Spółka 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i 

materiałów – dane wstępne 

 

1 008 mln PLN 

 

902,9 mln PLN 

 

206,4 mln PLN 

 

Strata netto – dane wstępne 

 

 

-11,3 mln PLN** 

 

-14 mln PLN** 

 

-35,6 mln PLN*** 

 

Kapitał własny – dane wstępne 

 

1,5 mln PLN 

 

Nie dotyczy 

 

- 6,1 mln PLN 

 
* Prezentowane dane uwzględniają wyniki finansowe grupy Prohuman do dnia 30 
września 2020 w całym zakresie rachunku zysków i strat. 
Dodatkowo, w działalności finansowej rachunku zysków i strat uwzględniono zmianę 
metody konsolidacji grupy Prohuman (opisanej w raporcie nr 17/2021). Wpływ tej zmiany 
oszacowano w kwocie ok -57 mln PLN.  
W prezentowanych danych finansowych nie uwzględniono zysku netto grupy Prohuman 
za IV kwartał 2020 roku, ponieważ tych danych Work Service S.A. do dnia publikacji 
niniejszego raportu nie otrzymał.  
 
** w skonsolidowanym zysku netto oraz zysku netto działalności kontynuowanej 
uwzględniono i) umorzenie kredytów bankowych Work Service S.A. oraz umorzenie 
obligacji w łącznej kwocie równej ok 81 mln PLN. ii) korektę aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w kwocie równej ok -20,2 mln PLN 
 

   *** w zysku netto jednostkowym uwzględniono i) umorzenie kredytów bankowych Work 
Service S.A. oraz umorzenie obligacji w łącznej kwocie równej ok 81 mln PLN, ii) 
dodatkowo odpis należności wewnątrzgrupowych od podmiotów zależnych w kwocie 
równej ok -56,5 mln PLN, iii) korektę aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w kwocie równej ok -17,3 mln PLN. 
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