
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej 2013 r. 2012 r.
Przychody 206 499                             185 507                             
Koszt własny sprzedaży (65 921) (90 447)
Zysk brutto na sprzedaży 140 578                             95 060                                
Pozostałe przychody operacyjne 5 376                                  3 333                                  
Koszty ogólnego zarządu (30 396) (31 995)
Pozostałe koszty operacyjne (356) (339)
Zysk z działalności operacyjnej 115 202                             66 059                                
Przychody finansowe 15 786                                21 542                                
Koszty finansowe (51 605) (69 297)
Koszty finansowe netto (35 819) (47 755)
Udziały w zyskach/(stratach) netto jednostek stowarzyszonych 

wycenianych metodą praw własności
60                                       (160)

Zysk przed opodatkowaniem 79 443                                18 144                                
Podatek dochodowy (17 008) (5 265)
Zysk netto za okres sprawozdawczy 62 435                                12 879                                
Inne całkowite dochody
Inne całkowite dochody, które nigdy nie będą podlegać 

reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
Wycena świadczeń pracowniczych (265) -
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 31                                       -

(234) -

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
26                                       (19)

Efektywna część zmian wartości godziwej przy zabezpieczaniu 

przepływów pieniężnych
1 141                                  (10 519)

Zmiana netto wartości godziwej przy zabezpieczaniu przepływów 

pieniężnych przeklasyfikowana do zysku 

lub straty bieżącego okresu

3 704                                  1 682                                  

Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana do zysku 

lub straty bieżącego okresu

- 6 026                                  

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (920) 1 679                                  
3 951                                  (1 151)

Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 3 717                                  (1 151)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 66 152                                11 728                                
Zysk netto przypadający na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 58 572                                8 602                                  
          Udziały niekontrolujące 3 863                                  4 277                                  
Zysk netto za okres sprawozdawczy 62 435                                12 879                                
Całkowite dochody ogółem przypadające na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 62 289                                7 451                                  
          Udziały niekontrolujące 3 863                                  4 277                                  
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 66 152                                11 728                                
Zysk przypadający na 1 akcję
Podstawowy (zł) 0,24                                    0,03                                    
Rozwodniony (zł) 0,24                                    0,03                                    

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

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej”


