
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres 3 miesięcy kończący się
w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej 31 marca 2021 r. 31 marca 2020 r.

(niebadane) (niebadane)
Przychody 73 083                               73 210                               
Koszt własny sprzedaży (26 992) (24 038)
Zysk brutto na sprzedaży 46 091                               49 172                               
Pozostałe przychody operacyjne 1 379                                 4 441                                 
Koszty ogólnego zarządu (9 984) (12 883)
Pozostałe koszty operacyjne (99) (81)
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości 
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

6                                         1                                         

Zysk z działalności operacyjnej 37 393                               40 650                               
Przychody finansowe 389                                    2 426                                 
Koszty finansowe (658) (2 571)
Koszty finansowe netto (269) (145)
Udziały w zyskach netto jednostek stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności

5                                         -

Zysk przed opodatkowaniem 37 129                               40 505                               
Podatek dochodowy (7 213) (8 515)
Zysk netto za okres sprawozdawczy 29 916                               31 990                               
Inne całkowite dochody
Inne całkowite dochody, które nigdy nie będą podlegać 
reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
Zmiana wartości godziwej instrumentów kapitałowych (37) -
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 7                                         -

(30) -
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

- 27                                      

- 27                                      
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy (30) 27                                      
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 29 886                               32 017                               
Zysk netto przypadający na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 28 943                               30 367                               
          Udziały niekontrolujące 973                                    1 623                                 
Zysk netto za okres sprawozdawczy 29 916                               31 990                               
Całkowite dochody ogółem przypadające na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 28 913                               30 394                               
          Udziały niekontrolujące 973                                    1 623                                 
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 29 886                               32 017                               
Zysk przypadający na 1 akcję
Podstawowy (zł) 0,12                                   0,12                                   
Rozwodniony (zł) 0,12                                   0,12                                   

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


