
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

za rok kończący się 31 grudnia
w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej 2018 r. 2017 r.*

Przychody 336 529                            318 831                            
Koszt własny sprzedaży (52 198) (70 507)
Zysk brutto na sprzedaży 284 331                            248 324                            
Pozostałe przychody operacyjne 10 396                               5 926                                 
Koszty ogólnego zarządu (48 687) (35 845)
Pozostałe koszty operacyjne (3 282) (2 047)
Odwrócenie strat/(Straty) z tytułu utraty wartości 
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

(57) 51                                       

Zysk z działalności operacyjnej 242 701                            216 409                            
Przychody finansowe 13 661                               12 985                               
Koszty finansowe (21 401) (31 181)
Koszty finansowe netto (7 740) (18 196)
Udziały w zyskach netto jednostek stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności

207                                    179                                    

Zysk przed opodatkowaniem 235 168                            198 392                            
Podatek dochodowy (48 740) (39 612)
Zysk netto za okres sprawozdawczy 186 428                            158 780                            
Inne całkowite dochody
Inne całkowite dochody, które nigdy nie będą podlegać 
reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
Zmiana wartości godziwej instrumentów kapitałowych 493                                    -
Wycena świadczeń pracowniczych (49) (35)
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (78) 7                                         

366                                    (28)
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

(24) (9)

Efektywna część zmian wartości godziwej przy zabezpieczaniu 
przepływów pieniężnych

(487) (431)

Zmiana netto wartości godziwej przy zabezpieczaniu 
przepływów pieniężnych przeklasyfikowana do zysku 
lub straty bieżącego okresu

2 998                                 3 842                                 

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (477) (648)
2 010                                 2 754                                 

Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 2 376                                 2 726                                 
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 188 804                            161 506                            
Zysk netto przypadający na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 181 136                            153 382                            
          Udziały niekontrolujące 5 292                                 5 398                                 
Zysk netto za okres sprawozdawczy 186 428                            158 780                            
Całkowite dochody ogółem przypadające na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 183 533                            156 119                            
          Udziały niekontrolujące 5 271                                 5 387                                 
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 188 804                            161 506                            
Zysk przypadający na 1 akcję
Podstawowy (zł) 0,73                                   0,62                                   
Rozwodniony (zł) 0,73                                   0,62                                   

* Dane przekształcone w związku z zastosowaniem MSSF 9 oraz zmianami prezentacyjnymi - patrz noty 5 oraz 6.24 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

„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"


