
Przychody i zyski Grupy Kapitałowej 
 TOYA S.A.  

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca (w tys. zł) 

  2021 r. 2020 r. 

Przychody ze sprzedaży          165 594               119 295      

Zysk brutto ze sprzedaży            55 535                 43 271      

Zysk na działalności operacyjnej            24 554                 16 965      

Zysk przed opodatkowaniem            24 226                 16 494      

Zysk netto            19 228                 13 225      

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2021 r. wyniosły 165 594 tys. zł, tj. o 

38,8% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Wyższy zysk brutto ze sprzedaży o 12 264 tys. zł (tj. 

28,3%) w I kwartale 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. był spowodowany wyższym 

poziomem sprzedaży głównie w kanale eksportowym oraz hurtowym na terenie Polski. Zysk na 

działalności operacyjnej był wyższy o 7 589 tys. zł tj. o 44,7%. Zysk netto Grupy Kapitałowej TOYA S.A. 

za I kwartał 2021 r. wyniósł 19 228 tys. zł wobec 13 225 tys. zł za I kwartał 2020 r.  

Emitent informuje, że podana powyżej wartość przychodów oraz zysków za okres 3 miesięcy 

zakończony 31.03.2021 r.:  

a) ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie  

b) została opracowana według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania i może się 

różnić od ostatecznych wartości przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej TOYA 

S.A. za ww. okres podanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2021.  

c) powstała w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć 

na wyniki finansowe po opublikowaniu wstępnych szacunkowych informacji o osiągniętych 

przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za I kwartał 2021   

 

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji w dniu 7 maja 2021r. 

ostatecznych wartości przychodów i zysków Grupy Kapitałowej TOYA S.A.  w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2021 r. O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ 

na ww. szacunki Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. 

 


