
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej 30 czerwca 2013 r. 30 czerwca 2012 r.

Przychody 94 075                             86 657                             

Koszt własny sprzedaży (36 723) (50 830)

Zysk brutto na sprzedaży 57 352                             35 827                             

Pozostałe przychody operacyjne 1 895                               1 422                               

Koszty ogólnego zarządu (13 414) (14 301)

Pozostałe koszty operacyjne (158) (161)

Zysk z działalności operacyjnej 45 675                             22 787                             

Przychody finansowe 8 712                               11 710                             

Koszty finansowe (28 325) (32 473)

Koszty finansowe netto (19 613) (20 763)

Udziały w zyskach/(stratach) netto jednostek stowarzyszonych 

wycenianych metodą praw własności
15                                     (179)

Zysk przed opodatkowaniem 26 077                             1 845                               

Podatek dochodowy (5 439) (1 343)

Zysk netto za okres sprawozdawczy 20 638                             502                                  

Inne całkowite dochody
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
29                                     125                                  

Efektywna część zmian wartości godziwej przy zabezpieczaniu 

przepływów pieniężnych
2 709                               (1 583)

Zmiana netto wartości godziwej przy zabezpieczaniu przepływów 

pieniężnych przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu
1 429                               870                                  

Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży 
- (90)

Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu
- 238                                  

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (786) 135                                  

Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 3 381                               (305)

Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 24 019                             197                                  

Zysk/(Strata) netto przypadający/(a) na:

          Właścicieli Jednostki Dominującej 18 947                             (1 446)

          Udziały niekontrolujące 1 691                               1 948                               

Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy 20 638 502
Całkowite dochody ogółem przypadające na:

       Właścicieli Jednostki Dominującej 22 328 (1 751)
          Udziały niekontrolujące 1 691                               1 948                               
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 24 019 197
Zysk/(Strata) przypadający/(a) na 1 akcję
Podstawowa (zł) 0,08 (0,01)
Rozwodniona (zł) 0,08 (0,01)

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

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej”


