
 

 
 
 
 

ERRATA 

RAPORTU NIEZALE�NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Uzupełniaj�cego opini� z badania sprawozdania finansowego 

CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna 

za rok obrotowy 2004 

 

 

 

Str. 4, pkt.2.  Podstawowe zjawiska i tendencje 

- jest:   

1) Rok 2004 w działalno�ci Spółki CAPITAL PARTNERS S.A. był okresem zwi�kszenia      

            obrotów oraz wzrostu aktywów. Przychody z całokształtu działalno�ci osi�gn�ły kwot�  

       48 889,00 PLN i były wy�sze o 264,88 % w stosunku do roku poprzedniego.  

  2) Maj�tek całkowity badanej jednostki na koniec 2004 r. wyniósł kwot�  2 031 800,00 PLN 

i zwi�kszył si� w stosunku do roku poprzedniego o 148,3 %.  

  3) Wynik finansowy na sprzeda�y (zysk ze sprzeda�y) wyniósł kwot�          804 100,00 PLN 

i w porównaniu do roku 2003 zwi�kszył si� o 1 421 000,00 PLN.  

  4) Wynik finansowy na sprzeda�y (zysk ze sprzeda�y) został zwi�kszony dodatnim wynikiem 

na pozostałej działalno�ci operacyjnej (zysk 79 700,00 tys. PLN) i dodatnim wynikiem na 

działalno�ci finansowej (zysk 529 200,00 PLN). 

  5) Wynik finansowy brutto (zysk brutto) wyniósł kwot�                          1 413 000,00    PLN 

i  był  wy�szy o 185 000,00 PLN w porównaniu do roku 2003. 

- powinno by�: 

1) Rok 2004 w działalno�ci Spółki CAPITAL PARTNERS S.A. był okresem zwi�kszenia      

            obrotów oraz wzrostu aktywów. Przychody z całokształtu działalno�ci osi�gn�ły kwot�  

       48 889 057,10 PLN i były wy�sze o 264,88 % w stosunku do roku poprzedniego.  

 

 

 



 

   

 

 

2) Maj�tek całkowity badanej jednostki na koniec 2004 r. wyniósł kwot�   2 031 819,63 PLN i 

zwi�kszył si� w stosunku do roku poprzedniego o 148,3 %.  

  3) Wynik finansowy na sprzeda�y (zysk ze sprzeda�y) wyniósł kwot�          804 085,46 PLN 

i w porównaniu do roku 2003 zwi�kszył si� o 1 421,02 tys. PLN.  

  4) Wynik finansowy na sprzeda�y (zysk ze sprzeda�y) został zwi�kszony dodatnim wynikiem 

na pozostałej działalno�ci operacyjnej (zysk 79 684,62 PLN) i dodatnim wynikiem na 

działalno�ci finansowej (zysk 529 258,26 PLN). 

  5) Wynik finansowy brutto (zysk brutto) wyniósł kwot�                            1 413 028,34  PLN 

i  był  wy�szy o 185,02 tys. PLN w porównaniu do roku 2003. 

Str. 5,  pkt.3 Ocena wska�nikowa sytuacji finansowej  

Tabela, Lp.2, kolumna „Wynik 2004r.” 

- jest: 

Wska�nik płynno�ci II stopnia Wynik 2004 r. 
Aktywa obrotowe – zapasy                                                                26,9 
  Zobowi�zania bie��ce 

- powinno by�: 

Wska�nik płynno�ci II stopnia Wynik 2004 r. 
Aktywa obrotowe – zapasy                                                                27,9 
  Zobowi�zania bie��ce 

 

 

Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. 
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