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Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku 
przepływów pienięŜnych sprawozdania finansowego za 2009 rok 
 
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 
01.01-31.12.2009 4,3407 3,9170* 4,8999* 4,1082 
01.01-31.12.2008 3,5321 3,2026* 4,1848* 4,1724 
* dla ustalenia najniŜszego i najwyŜszego kursu w 2009 i 2008 roku wykorzystano tabelę A z 
archiwum kursów średnich w okresie.   
 
A. Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na Euro (stan na ostatni dzień okresu). 
       (tys.) 

Pozycja bilansu 
01.01-31.12.2009  
  

01.01-31.12.2008  
  

  PLN EUR PLN EUR 
Aktywa razem 15969 3887 13038 3125 
Aktywa trwałe 9484 2308 9191 2203 
Aktywa obrotowe 6485 1578 3847 922 
Pasywa razem 15969 3887 13038 3125 
Kapitał własny 13021 3169 9546 2288 
Zobowiązania i 2948 717 3492 837 
rezerwy na zobowiąz.       

 
1. Do przeliczenia  danych bilansu na ostatni dzień okresu 1 stycznia – 31 grudnia  2009 

roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1082 
PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia  danych bilansu na ostatni dzień okresu 1 stycznia – 31 grudnia  2008 
roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1724 
PLN/EURO. 
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B. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na Euro.  
    
                                                                                      (tys.) 

Pozycja rachunku  
01.01-31.12.2009 
  

 
01.01-31.12.2008 
 

zysków i strat PLN EUR PLN EUR 
Przychody netto ze  7325 1687 9285 2629 
sprzedaŜy produktów     
Koszty działalności 8245 1899 9171 2596 
operacyjnych     
Zysk ze sprzedaŜy -919 -212 114 32 
Zysk z działalności  -565 -130 227 64 
operacyjnej     
Zysk (strata) brutto -669 -154 -67 -19 
Zysk (strata) netto -625 -144 -93 -26 

 
1. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres  od 01.01.2009 -31.12.2009, 

przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3407 PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres  od 01.01.2008 -31.12.2008, 
przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 3,5321 PLN/EURO. 

 
C. Podstawowe pozycje rachunku przepływów pienięŜnych w przeliczeniu na Euro. 
         (tys.) 

Pozycja rachunku  

01.01-31.12.2009 
 
  

01.01-31.12.2008 
 
  

przepływów PLN EUR PLN EUR 
A. Przepływy pienięŜne z  -1627 -375 3446 976 
działalności operacyjnej     
B. Przepływy pienięŜne z  704 162 -2025 -573 
działalności inwestycyjnej     
C. Przepływy pienięŜne z  2970 684 -1578 -447 
działalności finansowej     
D. Przepływy pienięŜne netto 2047 471 -157 -44 
razem (a+b+c)     
F. Środki pienięŜne na 1059 254 1216 339 
początek okresu     
G. Środki pienięŜne na  3106 756 1059 254 
koniec okresu     
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1. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pienięŜnych za okres 01.01.2009.-
31.12.2009, przyjęto niŜej opisane kursy EURO: do obliczenia danych z pozycji A, B, 
C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 
ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, 
tj. kurs 4,3407 PLN/EURO, do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez 
NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku, tj. kurs 4,1724 PLN/EURO, do obliczenia danych 
z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku tj. kurs 4,1082 
PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pienięŜnych za okres 01.01.2008.-
31.12.2008, przyjęto niŜej opisane kursy EURO: do obliczenia danych z pozycji A, B, 
C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 
ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, 
tj. kurs 3,5321 PLN/EURO, do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez 
NBP na dzień 31 grudnia 2007 roku, tj. kurs 3,5820 PLN/EURO, do obliczenia danych 
z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku tj. kurs 4,1724 
PLN/EURO. 

 


