
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  

w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej 2014 r. 2013 r.

(nie badane) (nie badane)

Przychody 49 337                               43 626                               

Koszt własny sprzedaży (20 201) (19 008)

Zysk brutto na sprzedaży 29 136                               24 618                               

Pozostałe przychody operacyjne 1 707                                  854                                     

Koszty ogólnego zarządu (6 288) (6 382)

Pozostałe koszty operacyjne (51) (128)

Zysk z działalności operacyjnej 24 504                               18 962                               

Przychody finansowe 3 539                                  4 958                                  

Koszty finansowe (10 328) (15 142)

Koszty finansowe netto (6 789) (10 184)

Udziały w zyskach/(stratach) netto jednostek stowarzyszonych 

wycenianych metodą praw własności 
(24) 8                                         

Zysk przed opodatkowaniem 17 691                               8 786                                  

Podatek dochodowy (3 207) (2 075)

Zysk netto za okres sprawozdawczy 14 484                               6 711                                  

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 
2                                         13                                       

Efektywna część zmian wartości godziwej przy zabezpieczaniu 

przepływów pieniężnych 
(1 142) (149)

Zmiana netto wartości godziwej przy zabezpieczaniu przepływów 

pieniężnych przeklasyfikowana do wyniku finansowego 
1 221                                  413                                     

Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży  
91                                       -

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (15) (50)

Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 157                                     227                                     

Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 14 641                               6 938                                  

Zysk netto przypadający na: 

          Właścicieli Jednostki Dominującej 13 194                               6 062                                  

          Udziały niekontrolujące 1 290                                  649                                     

Zysk netto za okres sprawozdawczy 14 484                               6 711                                  

Całkowite dochody ogółem przypadające na: 

          Właścicieli Jednostki Dominującej 13 351                               6 289                                  

          Udziały niekontrolujące 1 290                                  649                                     

Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 14 641                               6 938                                  

Zysk przypadający na 1 akcję  

Podstawowy (zł) 0,05                                    0,02                                    

Rozwodniony (zł) 0,05                                    0,02                                    

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

skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym"


