
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem 

finansowym. 

 

okres średni kurs  minimalny kurs maksymalny kurs kurs na ostatni 

  w okresie  w okresie w okresie dzień okresu 

01.01-30.06.2008 3,4776 3,3542* 3,6280* 3,3542 

01.01-30.06.2007 3,8486 3,7465* 3,9385* 3,7658 

 

* - dla ustalenia najniższego i najwyższego kursu w pierwszym półroczu 2008 i 2007 

wykorzystano tabele A z archiwum kursów średnich w okresie 

 

A. Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na euro (stan na ostatni dzień 

okresu) 
 

(tys.) 

Pozycja bilansu 01.01-30.06.2008   01.01-30.06.2007   

  PLN EURO PLN EURO 

Aktywa razem 11891 3545 11191 2971 

Aktywa trwałe 7459 2224 7477 1985 

Aktywa obrotowe 4432 1321 3714 986 

Pasywa razem 11891 3545 11191 2971 

Kapitał własny 9925 2959 9923 2635 

Zobowiązania i rezerwy 1966 586 1268 336 

na zobowiązania         

 

1. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 01.01-30.06.2008 przyjęto 

kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień tj. 3,3542 PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 01.01-30.06.2007 przyjęto 

kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień tj. 3,7658 PLN/EURO. 

 

B. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na euro 
 

(tys.) 

Pozycja rachunku zysków 01.01-30.06.2008   01.01-30.06.2007   

i strat PLN EURO PLN EURO 

Przychody netto ze  5266 1514 5727 1488 

sprzedaży produktów          

Koszty działalności  5030 1446 5048 1312 

operacyjnej          

Zysk ze sprzedaży 236 68 679 176 

Zysk z działalności  340 98 688 179 

operacyjnej          

Zysk (strata) brutto 253 73 656 170 

Zysk (strata) netto 199 57 527 137 

 

1. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01-30.06.2008 przyjęto 

średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień 

tj. kurs 3,4776 PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01-30.06.2007 przyjęto 

średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień 

tj. kurs 3,8486 PLN/EURO. 



C. Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na euro 

 

(tys.) 

Pozycja rachunku 01.01-30.06.2008   01.01-30.06.2007   

przepływów  PLN EURO PLN EURO 

A. Przepływy pieniężne z 808 232 247 64 

działalności operacyjnej         

B. Przepływy pieniężne z  -59 -17 -382 -99 

działalności inwestycyjnej         

C. Przepływy pieniężne z  -943 -271 -74 -19 

działalności finansowej         

D. Przepływy pieniężne  -194 -56 -209 -54 

netto razem (A+B+C)         

F. Środki pieniężne na  599 159 1521 376 

początek okresu         

G. Środki pieniężne na  405 121 1312 348 

koniec okresu         

 

1. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.06.2008 

przyjęto niżej opisane kursy euro: do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs 

średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,4776 

PLN/EURO, do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 

30.06.2007 tj. kurs 3,7658 PLN/EURO, do obliczenia danych z pozycji G – kurs 

ustalony przez NBP na dzień 30.06.2008 tj. kurs 3,3542 PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.06.2007 

przyjęto niżej opisane kursy euro: do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs 

średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,8486 

PLN/EURO, do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 

30.06.2006 tj. kurs 4,0434 PLN/EURO, do obliczenia danych z pozycji G – kurs 

ustalony przez NBP na dzień 30.06.2007 tj. kurs 3,7658 PLN/EURO. 


