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ERRATA RAPORTU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 

 
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Comarch S.A. 
 
W dniu 28 kwietnia 2017 roku wydaliśmy raport z badania sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2016 Spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39A (dalej 

„Raport z badania”).  

 
W związku z błędami edycyjnymi w części II oraz III Raportu z badania, errata koryguje 

następujące pozycje: 

1. Tabelę zatytułowaną „Podstawowe dane finansowe pochodzące z bilansu” (część II,  
strona 8 Raportu z badania).  

 
 
Obecne brzmienie:  
 

Podstawowe dane finansowe pochodzące z bilansu (w tys. zł) 2016 2015 

   

Zapasy 43.274 27.746 

Należności z tytułu dostaw i usług 321.431 287.547 

Aktywa obrotowe 460.642 427.964 

Suma aktywów 1.162.522 1.117.308 

Kapitał (fundusz) własny 771.742 731.905 

Zobowiązania krótkoterminowe (w tym krótkoterminowe 

rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne) 
246.222 247.496 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 16.595 62.123 

Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania  391.415 385.403 

 

 

Brzmienie po zmianie:  
 

Podstawowe dane finansowe pochodzące z bilansu (w tys. zł) 2016 2015 

   

Zapasy 43.273 27.746 

Należności z tytułu dostaw i usług 321.431 287.547 

Aktywa obrotowe 460.642 427.964 

Suma aktywów 1.162.245 1.117.308 

Kapitał (fundusz) własny 771.742 731.905 

Zobowiązania krótkoterminowe (w tym krótkoterminowe 

rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne) 
245.310 247.496 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 53.915 62.123 

Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania  390.503 385.403 
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2. „Informacje identyfikujące badane sprawozdanie finansowe” (część III, strona 9 Raportu  

z badania).  

 

 
Obecne brzmienie:  
 

2. Informacje identyfikujące badane sprawozdanie finansowe 

 

 Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku 

i obejmuje: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 1.162.522.003,55 zł, 

 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 

wykazujący zysk netto w kwocie 44.953.007,89 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia  

2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.201.703,72 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia  

2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

16.602.272,10 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

 
Brzmienie po zmianie:  
 

2. Informacje identyfikujące badane sprawozdanie finansowe 

 

Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku 

i obejmuje: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 1.162.245 tys. zł, 

 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 

wykazujący zysk netto w kwocie 45.588 tys. zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia  

2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.837 tys. zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia  

2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.640 tys. zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

  



 

4 

 
Pozostałe zapisy Raportu z badania wydanego w dniu 28 kwietnia 2017 roku pozostają bez 

zmian. 

 
 
 
 
 

 
 
Adrian Karaś 

Kluczowy biegły rewident  

przeprowadzający badanie 

nr ewidencyjny 12194 

 
 
 

 
 
W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych 

prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: 

 
 

 
 
 
 
Adrian Karaś – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte 

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  

 
 

 
 
Warszawa, 8 maja 2017 roku 


