
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

za rok kończący się 31 grudnia
w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej 2021 r. 2020 r.

Przychody 360 162                            289 545                            
Koszt własny sprzedaży (125 132) (96 069)
Zysk brutto na sprzedaży 235 030                            193 476                            
Pozostałe przychody operacyjne 5 072                                8 103                                
Koszty ogólnego zarządu (113 522) (101 033)
Pozostałe koszty operacyjne (658) (225)
Straty z tytułu utraty wartości 
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

(589) (30)

Zysk z działalności operacyjnej 125 333                            100 291                            
Przychody finansowe 1 019                                4 141                                
Koszty finansowe (2 737) (5 509)
Koszty finansowe netto (1 718) (1 368)
Udziały w zyskach/(stratach) netto jednostek 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

15                                      (272)

Zysk przed opodatkowaniem 123 630                            98 651                              
Podatek dochodowy (28 215) (7 195)
Zysk netto za okres sprawozdawczy 95 415                              91 456                              
Inne całkowite dochody
Inne całkowite dochody, które nigdy nie będą podlegać 
reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
Zmiana wartości godziwej instrumentów kapitałowych 65                                      (168)
Wycena świadczeń pracowniczych 89                                      (174)
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (29) 65                                      

125                                    (277)
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 125                                    (250)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 95 540                              91 206                              
Zysk netto przypadający na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 90 555                              87 261                              
          Udziały niekontrolujące 4 860                                4 195                                
Zysk netto za okres sprawozdawczy 95 415                              91 456                              
Całkowite dochody ogółem przypadające na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 90 671                              87 054                              
          Udziały niekontrolujące 4 869                                4 152                                
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 95 540                              91 206                              
Zysk przypadający na 1 akcję
Podstawowy (zł) 0,37                                   0,35                                   
Rozwodniony (zł) 0,37                                   0,35                                   

„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"


