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Wybrane dane finansowe spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 
2018 r. przyjęto średni kurs  NBP na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego: 

  31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2018 r. 

Średni kurs eur/pln na dzień    4,2585   4,3000 

Wybrane dane  sprawozdania z sytuacji finansowej w przeliczeniu na euro: 

  31 grudnia 
2019 r. 

31 grudnia 
2019 r. 

31 grudnia 
2018 r. 

31 grudnia 
2018 r. 

Na dzień w tys. PLN  w tys. EUR  w tys. PLN  
przekształcone 

w tys. EUR 
przekształcone 

Aktywa trwałe 103 111 24 213 89 740 20 870 

Aktywa obrotowe 1 705 400 4 809 1 118 

Kapitał (fundusz) własny 83 021 19 495 90 278 20 995 

Rezerwy na zobowiązania 716 168 244 57 

Zobowiązania długoterminowe 20 513 4 817 3 635 845 

Zobowiązania krótkoterminowe 566 133 392 91 

Liczba akcji w tys. szt. 4 166 4 148 

 

Do przeliczenia danych  rachunku zysków lub strat lub sprawozdania z innych całkowitych dochodów 
oraz do przeliczenia sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. oraz za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  przyjęto średni kurs euro stanowiący średnią 
arytmetyczną  średnich kursów  NBP na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu 
sprawozdawczego: 

  od 1 stycznia 2019 r. od 1 stycznia 2018 r. 

  do 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Średni kurs eur/pln za okres    4,3018   4,2669 

 

Wybrane dane rachunku zysków lub strat i sprawozdania z innych całkowitych dochodów w przeliczeniu 
na euro: 

  
od 1 stycznia 2019 r. od 1 stycznia 2018 r. 

do 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Za okres w tys. PLN  w tys. EUR  w tys. PLN  
przekształcone 

w tys. EUR 
przekształcone 

Przychody ze sprzedaży 3 646 848 3 339 783 

Koszty działalności operacyjnej (4 032) (937) (3 522) (825) 

Zysk (strata) na sprzedaży (386) (90) (183) (43) 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (363) (84) (183) (43) 

Przychody / (koszty) finansowe netto 1 549 360 847 199 

Zysk (strata) brutto 1 186 276 664 156 

Zysk (strata) netto 749 174 655 154 
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Wybrane dane sprawozdania z przepływów pieniężnych w przeliczeniu na euro: 

  
od 1 stycznia 2019 r. od 1 stycznia 2018 r. 

do 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Za okres w tys. PLN  w tys. EUR  w tys. PLN  
przekształcone 

w tys. EUR 
przekształcone 

Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności operacyjnej 

5 1 (66) (15) 

Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności inwestycyjnej 

(9 111) (2 118) (4 050) (949) 

Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności finansowej 

7 281 1 693 (300) (70) 

Przepływy pieniężne razem (1 825) (424) (4 416) (1 034) 
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