
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

za rok kończący się 31 grudnia
w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej 2019 r. 2018 r.*

Przychody 351 487                            336 529                            
Koszt własny sprzedaży (89 097) (53 112)
Zysk brutto na sprzedaży 262 390                            283 417                            
Pozostałe przychody operacyjne 6 313                                 10 396                               
Koszty ogólnego zarządu (139 033) (45 075)
Pozostałe koszty operacyjne (514) (3 282)
Straty z tytułu utraty wartości 
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

(3) (57)

Zysk z działalności operacyjnej 129 153                            245 399                            
Przychody finansowe 11 360                               13 661                               
Koszty finansowe (15 878) (24 303)
Koszty finansowe netto (4 518) (10 642)
Udziały w zyskach netto jednostek stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności

137                                    207                                    

Zysk przed opodatkowaniem 124 772                            234 964                            
Podatek dochodowy (44 376) (48 701)
Zysk netto za okres sprawozdawczy 80 396                               186 263                            
Inne całkowite dochody
Inne całkowite dochody, które nigdy nie będą podlegać 
reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
Zmiana wartości godziwej instrumentów kapitałowych (219) 493                                    
Wycena świadczeń pracowniczych (236) (49)
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 148                                    (78)

(307) 366                                    
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

82                                      (24)

Efektywna część zmian wartości godziwej przy zabezpieczaniu 
przepływów pieniężnych

(46) (487)

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

3 020                                 2 998                                 

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (565) (477)
2 491                                 2 010                                 

Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 2 184                                 2 376                                 
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 82 580                               188 639                            
Zysk netto przypadający na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 75 526                               180 971                            
          Udziały niekontrolujące 4 870                                 5 292                                 
Zysk netto za okres sprawozdawczy 80 396                               186 263                            
Całkowite dochody ogółem przypadające na:
          Właścicieli Jednostki Dominującej 77 753                               183 368                            
          Udziały niekontrolujące 4 827                                 5 271                                 
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 82 580                               188 639                            
Zysk przypadający na 1 akcję
Podstawowy (zł) 0,31                                   0,73                                   
Rozwodniony (zł) 0,31                                   0,73                                   

* Dane przekształcone w związku ze zmianą podejścia w odniesieniu do Opłat koncesyjnych - patrz nota 5.2 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"


