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Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)

stan na
30-06-2004

koniec
kwartału

(rok
bieżący)

stan na
31-03-2004

koniec
poprz.

kwartału
(rok

bieżacy)

stan na
30-06-2003

koniec
kwartału

(rok poprz.)

stan na
31-03-2003

koniec
poprz.

kwartału
(rok poprz.)

I. AKTYWA RAZEM 1 204,73 1 050,67 827,20 18 843,00

1. Aktywa trwałe 248,81 291,26 172,54 7 126,58
2. Aktywa obrotowe, w tym: 955,92 759,41 654,66 11 716,42
2.1. Zapasy 0,00 0,00 0,03 0,00
2.2. Należności krótkoterminowe 141,20 194,30 233,42 215,59
2.3. Inwestycje krótkoterminowe 813,43 563,73 412,32 11 498,70
2.4. Rozliczenia międzyokresowe 1,28 1,38 8,89 2,13
II. PASYWA RAZEM 1 204,73 1 050,67 827,20 18 843,00

1. Kapitał własny, w tym: 1 183,78 1 038,37 775,43 -828,21
1.1. Kapitał zakładowy 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 20,95 12,30 51,77 19 671,21
2.1. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 18 000,00
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 20,95 12,30 50,02 123,21
2.3. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1,75 1 548,00

Pozycje pozabilansowe - brak

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
(w tys. zł)

 II kwartał
(rok bieżący)

okres od
01-04-2004
do 30-06-

2004

 II kwartał
narastająco
(rok bieżący)

okres od
01-01-2004
do 30-06-

2004

 II kwartał
(rok poprz.)

okres od
01-04-2003
do 30-06-

2003

 II kwartał
narastająco
(rok poprz.)

okres od
01-01-2003
do 30-06-

2003
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:

892,00 1 823,59 9,99 57,77

1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 892,00 1 823,59 9,99 57,77
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:

508,64 1 129,14 170,82 480,47

2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 508,64 1 129,14 170,82 480,47
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 383,36 694,45 -160,83 -422,70
4. Zysk (strata) ze sprzedaży 275,05 488,17 -160,83 -422,70
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 275,05 486,58 -160,83 -422,70
6. Przychody finansowe 7,45 10,26 2 537,88 2 638,29
7. Koszty finansowe 0,61 0,65 214,37 712,50
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 281,89 496,18 2 162,68 1 503,09
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Zysk (strata) brutto 281,89 496,18 2 162,68 1 503,09
11. Podatek dochodowy 63,59 104,31 559,05 559,05
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

0,00 0,00 0,00 0,00

13. Zysk (strata) netto 218,30 391,87 1 603,63 944,04



Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tys. zł)

 II kwartał
(rok bieżący)

okres od
01-04-2004
do 30-06-

2004

 II kwartał
narastająco
(rok bieżący)

okres od
01-01-2004
do 30-06-

2004

 II kwartał
(rok poprz.)

okres od
01-04-2003
do 30-06-

2003

 II kwartał
narastająco
(rok poprz.)

okres od
01-01-2003
do 30-06-

2003
1. Amortyzacja 8,72 14,62 9,59 19,19
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 236,66 571,36 -240,95 -564,25
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19,13 -360,25 11 551,64 10 631,80

4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1,41 3,87 -18 202,25 -18 133,77
5. Przepływy pieniężne netto, razem 227,65 229,59 -6 891,56 -8 066,22
6. Środki pieniężne netto na początek okresu 210,77 208,83 7 303,88 8 478,54
7. Środki pieniężne netto na koniec okresu 438,42 438,42 412,32 412,32

Paweł Bala
Prezes Zarządu
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Komentarz do Raportu kwartalnego SA-Q 2/2004
Capital Partners S.A.

Zgodnie z § 54 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej
Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)

1) Realizując konsekwentnie strategię działania polegającą na dywersyfikacji źródeł przychodów w
ramach prowadzonej działalności doradczej i inwestycyjnej, w drugim kwartale 2004 roku Spółka
skupiła się na pozyskiwaniu nowych klientów oraz poszukiwaniu potencjalnych przedmiotów inwestycji
kapitałowych.

W drugim kwartale 2004 roku Spółka osiągnęła z działalności doradczej przychody w wysokości blisko
900 tys. PLN. W opinii Zarządu ten strumień przychodów będzie dominujący w bieżącym roku.
Obecnie w fazie realizacji znajdują się dwie znaczące umowy w zakresie doradztwa finansowego. W
dniu 15 maja br. Spółka podpisała znaczącą Umowę w zakresie doradztwa finansowego i
strategicznego oraz pozyskania kapitału dla Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku,
której przedmiotem  jest organizacja procesu wprowadzenia akcji Swissmed S.A. do publicznego
obrotu i pozyskanie kapitału w drodze publicznej emisji akcji. W Umowie przewidziano wynagrodzenie
prowizyjne zależne od wpływów z publicznej emisji akcji. Capital Partners S.A. występuje w
konsorcjum z Larchmont Finance S.A. z siedzibą w Warszawie. Projekt jest w fazie realizacji, prospekt
emisyjny Swissmed S.A. został złożony w maju bieżącego roku do Komisji Papierów Wartościowych i
Giełd. Przewidujemy, że projekt zostanie zakończony we wrześniu bieżącego roku. W fazie realizacji
znajduje się również projekt połączenia Telmax SA oraz PUP Spin Sp. z o.o., w którym Capital
Partners S.A. pełni rolę doradcy finansowego spółki Telmax. Niezależnie od tego trwają prace
związane z poszukiwaniem nowych klientów i pozyskiwaniem kontraktów.

Spółka podjęła też działania zmierzające do identyfikacji potencjalnych podmiotów, które mogłyby stać
się celem inwestycji kapitałowych.

W ramach realizowanej długoterminowej strategii rozwoju oraz w związku z planami przeprowadzenia
nowej emisji akcji Zarząd Capital Partners S.A. w dniu 22 czerwca 2004r. wystąpił z wnioskiem o
dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

W dniu 16 lipca br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 229/2004
dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Capital Partners S.A., o wartości nominalnej 1,00
(słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
kodem PLCPTLP00015 pod warunkiem ich wycofania z obrotu na rynku Centralnej Tabeli Ofert S.A.
W dniu 19 lipca br. złożony został wniosek o wykluczenie papierów wartościowych Capital Partners
S.A. z obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A.

Zarząd Capital Partners S.A. planuje, że pierwsze notowanie akcji Spółki na rynku równoległym GPW
nastąpi 12 sierpnia br.

Zarząd Capital Partners S.A., zgodnie z zaleceniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., podaje zasady bieżącej i przewidywanej polityki wynagradzania członków organów Spółki. W
związku z tym, że przychody z działalności inwestycyjnej i doradczej mają zazwyczaj charakter
jednorazowych wpływów, których precyzyjne zaplanowanie w czasie jest często niemożliwe, Spółka
przyjęła zasadę, że osoby bezpośrednio odpowiedzialne za pozyskiwanie i realizację pozyskanych
kontraktów wynagradzane są od osiągniętych przez Spółkę efektów ekonomicznych. Rada Nadzorcza
podjęła dnia 10 kwietnia 2003 roku uchwałę w sprawie sposobu alokacji i dystrybucji przychodów
Spółki osiąganych z usług doradczych. Uchwała ta reguluje zasady otrzymywania przez Członków
Zarządu wynagrodzenia. Wynagrodzenie ma charakter prowizyjny i jest uzależnione od osiągniętych
wyników. Poza tym wynagrodzeniem Członkowie Zarządu nie pobierają obecnie wynagrodzenia w
innej formie. Na podstawie obecnie obowiązujących zasad Członkowie Zarządu nie mają prawa do
wynagrodzenia z tytułu osiągniętych wyników z działalności inwestycyjnej. Członkowie Rady
Nadzorczej dotychczas nie otrzymywali wynagrodzenia. Ostatnie Walne Zgromadzenie podjęło



uchwałę, na podstawie której Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości
500,00 złotych za każde posiedzenie. Według wiedzy Zarządu, w chwili obecnej nie jest planowana
zmiana polityki wynagradzania członków organów Spółki, jednakże w związku z planowaną emisją
akcji możliwe są modyfikacje tych zasad po uzgodnieniach z nowymi akcjonariuszami Spółki.

W dniu 29 czerwca 2004r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zatwierdzono
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz
Rady Nadzorczej Spółki za rok 2003, podjęto Uchwałę w przedmiocie podziału zysku oraz udzielono
pokwitowania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wyjątkiem pana Artura Rykowskiego, który nie
otrzymał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2003.

Walne Zgromadzenie podjęło również Uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie ust.
14, 15, 16 i 17 w § 7 Statutu oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej na pięć osób i tym samym dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej powołując w jej
skład panów Michała Suflidę, Zbigniewa Haydera i Tomasza Kozieła po otrzymaniu wcześniejszej
rezygnacji pana Jana Rynkiewicza.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zmieniającą statut Spółki i upoważniającą
Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 1 700 000 akcji (kapitał
docelowy). Zgodnie z planami Zarządu emisja ta posłuży pozyskaniu środków na sfinansowanie
inwestycji kapitałowych.

2) Osiągnięte wyniki finansowe Spółki są efektem konsekwentnie realizowanej strategii i w drugim
kwartale 2004 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia nietypowe, które mogłyby mieć wpływ na wyniki.

3) Po dniu, na który sporządzono dane finansowe za II kwartał br., nie wystąpiły żadne istotne
zdarzenia nie ujęte w tych danych finansowych, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wyniki finansowe Spółki.

4) Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2004 r.

5) Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki na dzień 30 czerwca 2004r:

Akcjonariusz liczba akcji
Procentowy (%)
udział w kapitale

zakładowym

Liczba głosów na
walnym

zgromadzeniu
akcjonariuszy

Procentowy (%)
udział w ogólnej
liczbie głosów na

walnym
zgromadzeniu
akcjonariuszy

Paweł Bala 1 039 999 45,22 % 1 039 999 45,22 %

Anna Bala 336 428 14,63 % 336 428 14,63 %

Świtalski & Synowie S.A. 199 999 8,69 % 199 999 8,69 %

W stosunku do poprzedniego raportu zwiększyli swój udział w strukturze akcjonariatu pan Paweł Bala,
który w wyniku przeprowadzonych transakcji zwiększył swój udział w kapitale akcyjnym i jednocześnie
udział w ogólnej liczbie głosów z 41,30% na 45,22% oraz pani Anna Bala, która w wyniku zakupu
136.428 akcji zwiększyła swój udział w kapitale akcyjnym i jednocześnie udział w ogólnej liczbie
głosów z 8,70% na 14,63%.

Spółka Świtalski § Synowie S.A. nabyła 199.999 akcji, co daje 8,69% głosów na WZA oraz 8,69%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Akcjonariuszami Spółki przestali być pan Krzysztof Pietkun, pan Jan Rynkiewicz wraz z podmiotem
zależnym Spółką Trasco Sp. z o.o. oraz pan Dariusz Gardener wraz z podmiotem zależnym Spółką
Zalesie Sp. z o.o., którzy w okresie II kwartału br. sprzedali wszystkie posiadane akcje Spółki Capital
Partners S.A.

6) Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień 30 czerwca
2004r.

Akcjonariusz liczba akcji na dzień
30 czerwca 2004r.

liczba akcji na dzień
przekazania raportu za I

kwartał 2004r.

zmiana stanu
posiadania (+/-)



Paweł Bala 1 039 999 950 000 + 89 999

Michał Suflida 114 400 0 + 114 400

7) Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe ani administracyjne dotyczące
zobowiązań albo wierzytelności Spółki, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów
własnych Spółki.

8) Na koniec 2 kwartału 2004 r. Spółka nie posiadała podmiotów zależnych. W okresie
sprawozdawczym Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi.

9) W 2 kwartale 2004 r. Spółka nie udzielała poręczeń kredytów ani pożyczek ani nie udzielała
gwarancji.

10) W 2 kwartale 2004 r. Spółka nie przeprowadziła żadnych emisji obligacji, oraz nie zaciągnęła
kredytów ani pożyczek.

11) W 2 kwartale 2004 r. Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje zgodnie z Ustawą o
obligacjach.

12) W 2 kwartale 2004 r. Spółka nie emitowała obligacji z prawem pierwszeństwa zgodnie z Ustawą o
obligacjach.

Paweł Bala
Prezes Zarządu


