
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej 31 marca 2019 r. 31 marca 2018 r.*
(niebadane) (niebadane)

Przychody 79 310                              75 915                              
Koszt własny sprzedaży (23 287) (21 829)
Zysk brutto na sprzedaży 56 023                              54 086                              
Pozostałe przychody operacyjne 1 077                                3 747                                
Koszty ogólnego zarządu (43 064) (7 507)
Pozostałe koszty operacyjne (249) (3 051)
Straty z tytułu utraty wartości 
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

- (13)

Zysk z działalności operacyjnej 13 787                              47 262                              
Przychody finansowe 3 009                                3 296                                
Koszty finansowe (4 180) (7 340)
Koszty finansowe netto (1 171) (4 044)
Udziały w zyskach netto jednostek stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności

65                                      55                                      

Zysk przed opodatkowaniem 12 681                              43 273                              
Podatek dochodowy (7 650) (8 251)
Zysk netto za okres sprawozdawczy 5 031                                35 022                              
Inne całkowite dochody
Inne całkowite dochody, które nigdy nie będą podlegać 
reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
Zmiana wartości godziwej instrumentów kapitałowych (155) 31                                      
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 30                                      (6)

(125) 25                                      
Inne całkowite dochody, które podlegają lub mogą podlegać 
reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 
finansowych jednostek działających za granicą

97                                      7                                        

Efektywna część zmian wartości godziwej przy zabezpieczaniu 
przepływów pieniężnych

(48) (306)

Zmiana netto wartości godziwej przy zabezpieczaniu 
przepływów pieniężnych przeklasyfikowana do zysku 
lub straty bieżącego okresu

628                                    844                                    

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (110) (102)
567                                    443                                    

Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 442                                    468                                    
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 5 473                                35 490                              
Zysk netto przypadający na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 3 682                                33 522                              
          Udziały niekontrolujące 1 349                                1 500                                
Zysk netto za okres sprawozdawczy 5 031                                35 022                              
Całkowite dochody ogółem przypadające na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 4 124                                33 990                              
          Udziały niekontrolujące 1 349                                1 500                                
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 5 473                                35 490                              
Zysk przypadający na 1 akcję
Podstawowy (zł) 0,01                                  0,14                                  
Rozwodniony (zł) 0,01                                  0,14                                  

* Dane przekształcone w związku ze zmianą podejścia w odniesieniu do Opłat koncesyjnych - patrz nota 6 skróconego śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.

„Dane zamieszczone w tabeli powinny być analizowane w połączeniu z informacjami i wyjaśnieniami zawartymi w skróconym śródrocznym 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym"


