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I. ISTOTNE CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 
 
 
W III kwartale 2013 r. miały miejsce bardzo istotne zdarzenia w ramach Grupy Kapitałowej DGA S.A., 
które zaważyły z jednej strony na wynikach finansowych III kwartału 2013 r., a z drugiej strony mogą 
mieć istotny wpływ na wyniki finansowe, które generowane będą w kolejnych okresach. Do zdarzeń 
tych należy zaliczyć: 
 

1. Złożenie przez Zarząd spółki R&C Union S.A. w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości z 
możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Spółka dominująca DGA S.A. jest znaczącym 
akcjonariuszem R&C Union S.A., natomiast spółka zależna Ateria Sp. z o.o. jest jednym z 
głównych wierzycieli spółki. 
 
W związku z powyższym zdarzeniem wycena akcji spółki R&C Union S.A. notowanej na rynku 
NewConnect uległa gwałtownemu obniżeniu (o 2/3 w III kw.). W samym III kw. 2013 r. 
wycena spółki obniżyła wynik finansowy DGA S.A. o przeszło 2,1 mln zł, a w ciągu 9 miesięcy 
2013 r. o prawie 3 mln zł. 
 

2. Podpisanie pomiędzy DGA S.A., a spółką Ateria Sp. z o.o. umowy sprzedaży wierzytelności 
przysługującej DGA S.A. z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych spółce R&C Union S.A. w 
kwocie 2,9 mln zł powiększonych o odsetki. 
 
W związku ze włożonym przez Zarząd R&C Union S.A. wnioskiem o upadłość spółki oraz mając 
na uwadze zapisy umowy sprzedaży wierzytelności DGA S.A. utworzyła w poczet kosztów 
finansowych rezerwę w wysokości 2,9 mln zł. Dodatkowo Ateria Sp. z o.o. utworzyła odpisy 
aktualizujące należności w kwocie 90,5 tys. zł. 
 
Łączne obciążenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego za III kw. 2013 r. 
w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość spółki R&C Union S.A. wyniosło prawie 5,2 mln 
zł. W kolejnych okresach wpływ ogłoszenia upadłości spółki R&C Union S.A. z możliwością 
zawarcia układu z wierzycielami na jednostkowe wyniki finansowe DGA S.A., jak i wyniki 
skonsolidowane zależeć będą przede wszystkim od przedstawionych przez Zarząd R&C Union 
S.A. propozycji układowych dla wierzycieli, ich przyjęcia i realizacji układu. 
 

3. Rozpoczęcie konsolidacji aktywów (spółek) będących w posiadaniu spółki dominującej DGA 
S.A. 
 
W dniu 9 września 2013 r. Emitent poinformował o: 
a) podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Ateria Sp. z o.o. z kwoty 720 tys. zł do 

kwoty 3.731 tys. zł poprzez objęcie przez DGA S.A. wszystkich nowo utworzonych 
udziałów za wkład pieniężny w kwocie 3.000 tys. zł oraz wniesienie aportem 
wszystkich udziałów posiadanych w spółce zależnej Alekiedy.pl Sp. z o.o. 

b) podwyższenie kapitału zakładowego spółki Life Fund Sp. z o.o. z kwoty 100 tys. zł do 
kwoty 2.028 tys. zł poprzez objęcie przez DGA S.A. wszystkich nowo utworzonych 
udziałów za wkład pieniężny w kwocie 1.000 tys. zł oraz wniesienie aportem 
wszystkich posiadanych udziałów w spółkach Allcards Sp. z o.o., DGA Centrum 
Finansowe Sp. z o.o., DGA HCM Sp. z o.o. i Inclick Sp. z o.o. 

 
Ww. działania stanowią pierwszy etap reorganizacji aktywów należących do DGA S.A. Podjęte 
działania mają na celu zmaksymalizowanie efektywności zespołów pracujących nad zbliżonymi 
branżowo projektami (szczególnie nad portalami internetowymi) oraz uzyskanie efektu 
synergii pomiędzy poszczególnymi grupami produktów B2C (klienci indywidualni). W opinii 
Zarządu DGA S.A., połączenie aktywów, zasobów ludzkich oraz możliwości organizacyjnych 
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pozwoli docelowo na lepsze wykorzystanie potencjału tej części spółek Grupy Kapitałowej DGA 
S.A.  
Koncepcja biznesowa reorganizacji zasobów zakłada powstanie jednego podmiotu 
zarządzającego aktywami spółek objętych procesem restrukturyzacji. W następnych etapach 
rozpoczętej konsolidacji przewidziane są działania związane z optymalizacją struktury 
organizacyjnej podmiotu oraz docelowym całkowitym przejęciem aktywów spółek zależnych 
biorących udział w tym procesie. 
 
Rozliczenie aportów wniesionych przez DGA S.A. do spółki Ateria Sp. z o.o. i Life Fund Sp. z 
o.o. dokonane zostało po zaktualizowanej wartości udziałów w tych spółkach, co 
spowodowało obciążenie wyniku finansowego DGA S.A. kwotą 220 tys. zł. 

 Ponadto spółka Ateria Sp. z o.o. dokonała odpisu aktualizującego wartość posiadanych 
udziałów w Alekiedy.pl Sp. z o.o., co obciążyło jej wynik finansowy kwotą 168,6 tys. zł. 

  
 

4. Sprzedaż części pakietu udziałów w PBS Sp. z o.o. 
 
W dniu 27 sierpnia 2013 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki PBS Sp. z o.o., na 
którym m.in. podjęto uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego do wysokości 600 tys. zł w 
celu sfinansowania dobrowolnego umorzenia udziałów, a także uchwałę dotyczącą umorzenia 
200 udziałów będących własnością DGA S.A. za wynagrodzeniem w wysokości 600 tys. zł.  W 
związku z podjętymi uchwałami DGA S.A. podpisała z PBS Sp. z o.o. umowę sprzedaży 200 
udziałów spółki w celu ich umorzenia. Przeniesienie własności zbywanych udziałów nastąpi z 
dniem zapłaty ceny umorzenia, który będzie nie później niż do 30 czerwca 2014 r. po 
zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego PBS Sp. z o.o. za 
rok 2013.  
Po rejestracji umorzenia DGA S.A. posiadać będzie 16,67% udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. 
 

5. Przystąpienie do projektu „Akcelerator Pulsu Biznesu” oraz II edycji Konsorcjum Marki Poznań 
 
DGA S.A. wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej DGA S.A. przystąpiła do projektu „Akcelerator 
Pulsu Biznesu”. W ramach projektu Grupa Kapitałowa DGA S.A. wraz z pięcioma innymi 
partnerami wspiera firmy które mają kłopoty lub które poszukują wsparcia w rozwoju swojego 
biznesu. Do projektu zgłosiło się 66 firm, z czego partnerzy wybrali 14 przedsiębiorstw, 
którym będą pomagać i doradzać. 
 
DGA S.A. bierze również udział w projekcie Konsorcjum Marki Poznań realizowanym wspólnie 
z Miastem  Poznań. W ramach projektu udział bierze 39 marek związanych z Poznaniem 
reprezentujących 11 różnych branż. Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie synergii 
wizerunkowej między markami a Miastem oraz przeprowadzanie wspólnych akcji  o 
charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim. 
 
Powyższe działania mają na celu promowanie i wzmacnianie marki DGA, co powinno 
pozytywnie wpłynąć na wyniki sprzedażowe spółek z Grupy Kapitałowej DGA S.A. w kolejnych 
okresach. 
 
 

6. Podpisanie przez DGA S.A. umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

a) dwie umowy podpisane zostały z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu o łącznej 
wartości 3,1 mln zł: 
- 1,6 mln zł dotyczy umowy na realizację projektu „Wybierz drogę dla swojej firmy! 
Kursy na kierowców zawodowych dla sektora MMSP”, 
– 1,5 mln zł dotyczy umowy na realizację projektu „Budujemy kwalifikacje w 
Wielkopolsce. Kursy dla pracowników sektora MSP z branży budowlanej”. 



                                Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.09.2013 r.   str. 5  ___ 
 

b) jedna umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach o wartości 2,3 
mln zł na realizację projektu „Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na 
Śląsku”. 

 
Biorąc powyższe czynniki i zdarzenia pod uwagę III kwartał 2013 r. Grupa Kapitałowa DGA 
S.A. zakończyła przychodami ze sprzedaży w wysokości 2.406 tys. zł i zyskiem brutto na 
sprzedaży w wysokości 285 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 
przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 2.177 tys. zł, natomiast zysk brutto na sprzedaży 
zmniejszył się o 146 tys. zł. Na poziomie wyniku finansowego netto za III kwartał 2013 r. 
zanotowano stratę w wysokości 5.449 tys. zł przy 1.094 tys. zł straty w analogicznym okresie 
roku ubiegłego.   
 

 
II. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ  DGA S.A.  

W III KWARTALE 2013 
 
 
Zdarzenia w sferze inwestycji kapitałowych 
 
 

1. Złożenie przez Zarząd R&C Union S.A. wniosku o upadłość spółki z możliwością 
zawarcia układu z wierzycielami 
 

W dniu 26 września 2013 r. spółka R&C Union S.A. w raporcie bieżącym 23/2013 przekazała 
informację o złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział 
Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, o ogłoszenie upadłości z możliwością 
zawarcia układu z wierzycielami. 
 
Zarząd poinformował, że główny Wierzyciel Spółki, tj. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, w związku z posiadanym zabezpieczeniem rzeczowym w postaci zastawu rejestrowego 
na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa, zadeklarował wstępnie gotowość przystąpienia do 
ewentualnego układu, po wnikliwym przeanalizowaniu wiążących propozycji układowych. 
 
Zarząd Spółki do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami 
dołączył wstępne propozycje układowe. 
 
W dniu 7 listopada 2013 r. Zarząd R&C Union S.A. poinformował w raporcie bieżącym 28/2013 o 
otrzymaniu postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki R&C Union S.A. z możliwością 
zawarcia układu z wierzycielami. Sąd Rejonowy postanowił ponadto o wyznaczeniu sędziego 
komisarza, ustanowieniu zarządu własnego upadłego mieniem wchodzącym w skład masy 
upadłości, wyznaczeniu nadzorcy sądowego oraz wezwaniu wierzycieli upadłego do zgłaszania 
swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia obwieszczenia Postanowienia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym. 
 
W czasie od złożenia wniosku o upadłość przez Zarząd R&C Union S.A. do czasu wydania 
postanowienia o upadłości spółki przez sąd spółka R&C Union S.A. poinformowała w raportach 
bieżących o rozwiązaniu trzech umów najmu, w których prowadzone były restauracje spółki, a 
także o bezprawnym uniemożliwieniu prowadzenia działalności w dwóch kolejnych lokalach. 
 
 

2. Konsolidacja aktywów będących w posiadaniu DGA S.A. 
 
W dniu 9 września 2013 roku Emitent w raportach bieżących nr 22/2013 i nr 23/2013 poinformował 
o istotnych zdarzeniach w Grupie Kapitałowej DGA S.A.: 
 
a) Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników spółki Ateria Sp. z o.o. uchwały o podwyższeniu 

kapitału zakładowego spółki z kwoty 720 tys. zł do kwoty 3.731 tys. zł (tj. podwyższenie o 
kwotę 3.011 tys. zł).  
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Wszystkie nowo utworzone udziały objęła DGA S.A., która posiadać będzie 99,68% udziałów w 
kapitale zakładowym oraz głosach w Ateria Sp. z o.o. Do dnia publikacji niniejszego raportu 
podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy. 
 
DGA S.A. objęła wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 
Ateria Sp. z o.o., w zamian za wkłady: pieniężny w kwocie 3.000 tys. zł i niepieniężny w kwocie 11 
tys. zł w formie 1.231 udziałów, o wartości nominalnej po 100 zł każdy, które stanowią 31,76%  
udziałów DGA S.A. w Spółce AleKiedy.pl Sp. z o.o. Cena emisyjna udziałów równa jest cenie 
nominalnej. 
 
b) Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników spółki Life Fund Sp. z o.o. uchwały o 

podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty 2.028 tys. zł (tj. 
podwyższenie o kwotę 1.928 tys. zł). 
  

DGA S.A. objęła wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Life 
Fund Sp. z o.o., w zamian za wkłady: pieniężny w kwocie 1.000 tys. zł i niepieniężny w kwocie 928 
tys. zł  w formie następujących udziałów DGA S.A. w spółkach:  

− 500 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy, które stanowią 100% udziałów DGA S.A. w 
Spółce Allcards Sp. z o.o. w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie 2.600 udziałów, o 
łącznej wartości nominalnej 260.000 zł. 

− 70 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, które stanowią 70% udziałów DGA S.A. w 
Spółce DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie 
600 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł. 

− 2.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które stanowią 100% udziałów DGA S.A. 
w Spółce DGA Human Capital Management Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały 
w liczbie udziałów 3.260  o łącznej wartości nominalnej 326.000 zł. 

− 282 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, które stanowią 47% udziałów DGA S.A. w 
Spółce Inclick Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie udziałów 2.820, o 
łącznej wartości nominalnej 282.000 zł. 

 
Ogólna liczba głosów przysługujących DGA S.A. na Zgromadzeniu Wspólników po podwyższeniu 
kapitału zakładowego wynosi 20.280 głosów, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym i głosach w 
Spółce. 
 
Do dnia publikacji niniejszego raportu podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane 
przez Krajowy Rejestr Sądowy. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach Ateria Sp. z o.o. i Life Fund Sp. z o.o. jest 
elementem działań konsolidacyjnych w Grupie Kapitałowej DGA S.A. 

 
3. Sprzedaż części pakietu udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. 

 
27 sierpnia 2013 r. DGA S.A. dokonała sprzedaży 4% udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. tej spółce w 
celu umorzenia za cenę 600 tys. zł. Wartość tego pakietu udziałów w księgach rachunkowych DGA 
S.A. wynosi 500 tys. zł. Zgodnie z umową przeniesienie własności udziałów nastąpi z dniem zapłaty 
ceny umorzenia, który będzie nie później niż do 30 czerwca 2014 r. Po rejestracji umorzenia DGA S.A. 
posiadać będzie 16,67% udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. 
 
 

4. Zmiana klasyfikacji spółki Figures Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

 
Zarząd DGA S.A. podjął decyzję o zmianie klasyfikacji spółki Figures Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w związku z planowaną dezinwestycją. Dotychczas spółka 
prezentowana była w pozycji „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych rozliczane 
metodą praw własności”, natomiast w sprawozdaniu finansowym za III kw. 2013 r. wykazywana jest 
w pozycji „Aktywa przeznaczone do zbycia”. 



                                Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.09.2013 r.   str. 7  ___ 
 
 
Zdarzenia dotyczące obszaru bieżącej działalności oraz sfery finansów 
 
 

1. W III kwartale 2013 r. DGA S.A. realizowała dotychczasowe projekty współfinansowane ze 
środków EFS, a także podpisała trzy nowe umowy: 

a) Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Wybierz drogę 
dla swojej firmy! Kursy na kierowców zawodowych dla sektora MMSP”, 

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Całkowita wartość umowy wynosi 1.631.206,- zł. 
 
W ramach projektu założono realizację szkoleń zawodowych umożliwiających zdobycie 
uprawnień Kierowcy zawodowego: 
� samochodu ciężarowego (kategoria C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona),  
� autobusu (kategoria D, kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona). 
  
Udział w szkoleniach zawodowych kończy się egzaminem państwowym. 
 
Projekt skierowany jest do pracowników pochodzących z wielkopolskich przedsiębiorstw z 
branż: budownictwo, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, transport i 
gospodarka magazynowa). 
 
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015 r. 
 

 
b) Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Budujemy 

kwalifikacje w Wielkopolsce. Kursy dla pracowników sektora MSP z branży budowlanej”. 
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Całkowita wartość umowy wynosi 1.470.441,60 zł. 
 
W ramach projektu założono realizację szkoleń zawodowych umożliwiających zdobycie 
uprawnień Operatora:  

� koparko-ładowarki,  
� zagęszczarki i ubijarki wibracyjnej,  
� wózka jezdniowego.  

 
Kursy realizowane są zgodnie z programem zatwierdzonym przez: Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego i Urząd Dozoru Technicznego. Udział w szkoleniach 
zawodowych kończy się egzaminem państwowym. 
 
Wszystkie szkolenia organizowane są na obszarze Wielkopolski w wyspecjalizowanych 
placówkach świadczących wysokiej jakości kształcenie, z zakresu szkoleń zawodowych i 
specjalistycznych w formie przekwalifikowań zawodowych, podnoszenia kwalifikacji, 
uzyskania certyfikatów czy potwierdzenia odpowiednich uprawnień.  
 
Oferta projektu skierowana jest do Pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
(z obszaru Wielkopolski) z branży budownictwa. 
 
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015 r. 
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c) Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na realizację projektu „Rychtuj się do 
roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku”. 

Całkowita wartość umowy wynosi 2.253.582,00 zł. 
 
Projekt outplacementowy obejmuje obszar województwa śląskiego i skierowany jest do 100 
osób przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu. Celem projektu jest złagodzenie 
negatywnych skutków procesów restrukturyzacji poprzez objęcie programem outplacement 
100 osób przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w 
województwie śląskim. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie doradztwa 
zawodowego i poradnictwa psychologicznego, szkoleń, pomocy w znalezieniu nowej pracy 
poprzez pośrednictwo pracy, a dla 20 osób przygotowane są środki finansowe na otwarcie 
własnej działalności gospodarczej. Dla uczestników udział w projekcie jest bezpłatny. 
Wszystkie planowane do przeprowadzenia działania mają pomóc beneficjentom znaleźć 
nowego pracodawcę lub przygotować do samodzielnego poszukiwania pracy na rynku. 
 
Projekt realizowany będzie do 28.02.2015 r. 
 

2. Umowa sprzedaży wierzytelności 

W dniu 9 września 2013 r. pomiędzy DGA S.A., a spółką zależną Ateria Sp. z o.o. zawarta 
została umowa sprzedaży wierzytelności przysługującej DGA S.A. z tytułu udzielonych 
pożyczek pieniężnych Spółce R&C Union S.A.  

Przedmiotem umowy była:  
a) Wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki pieniężnej z dnia 4.09.2012r. w kwocie 

2.500.000 zł wraz z odsetkami. 
b) Wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki pieniężnej z dnia 29.03.2013r. w kwocie 

400.000 zł wraz z odsetkami. 
 
Cenę sprzedaży wierzytelności wraz z odsetkami Strony ustaliły na kwotę 2.971.576,25 zł, w 
której uwzględnione zostało 7 % dyskonto ich wartości.  
 

3. Umowa w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych 

W sierpniu 2013 r. DGA S.A. odpisała umowę o współpracy w zakresie udzielania gwarancji 
ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. 

Zgodnie z umową Ergo Hestia na wniosek DGA S.A. wystawiać będzie gwarancje ubezpieczeniowe: 

a) zapłaty wadium, 
b) gwarancje należytego wykonania umowy, 
c) gwarancje należytego usunięcia wad i usterek, 
d) gwarancje zwrotu zaliczki. 

 
Łączny limit na gwarancje ustalony został na poziomie 1 mln zł. 
Zabezpieczenie umowy stanowi 10 weksli własnych in blanco. 
 
Umowa została podpisana na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron 
z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. 
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Zdarzenia korporacyjne i marketingowe 
 
 

1. Skup akcji własnych 

DGA S.A. kontynuowała skup akcji własnych. Do dnia publikacji niniejszego raportu skupionych 
zostało łącznie 101.179 akcji, co stanowi ok. 1,1190% udział w kapitale zakładowym i głosach na 
walnym zgromadzeniu. 
 
 

2. Akcelerator Pulsu Biznesu  

 
Grupa Kapitałowa DGA S.A. jest jednym z pięciu partnerów w projekcie „Akcelerator Pulsu Biznesu”. 
Podstawowym celem projektu jest pomoc przedsiebiorstwom w rozwiązywaniu ich problemów. Do 
projektu zgłosiło się 66 firm, z których partnerzy projektu wybrali 14 przedsiębiorstw, którym 
zaoferowana jest pomoc poprzez diagnozę problemów, ich analizę i skończywszy na ich rozwiązaniu. 
 
Polskim firmom doradzać będą renomowane podmioty w swoich branżach: Raiffeisen Bank Polska, 
kancelaria prawnicza Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy, grupa inwestycyjna Penta Investments, 
doradca personalny Work Service oraz Grupa Kapitałowa DGA S.A. – wszyscy pod szyldem projektu 
„Akcelerator Pulsu Biznesu” podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z wybranymi 
przedsiębiorcami, którzy zgłosili się do projektu. 
 

3. Konsorcjum Marki Wielkopolski 

 
DGA S.A. uczestniczy w projekcie II edycji Konsorcjum Marki Poznań. W projekcie udział bierze 39 
marek związanych z Poznaniem. Projekt realizowany jest wspólnie z Miastem Poznań i jest elementem 
Strategii Promocji Miasta Poznania. Projekt ten to jedyna w Polsce platforma trwałej współpracy 
marketingowej pomiędzy miastem, a partnerami komercyjnymi. 
 
Wspólnie z markami, Miasto będzie realizowało szereg projektów, które będą miały wymiar zarówno 
ogólnopolski jak i lokalny. Konsorcjum Marki Poznań to nie tylko znak „Made in Poznań” ale również 
dwa inne, nowe projekty: „Inspired by Poznań” oraz „Poznań Pozitive”. Pierwszy z nich ma promować 
wydarzenia kulturalne, które odbywają się w Poznaniu. Projekt ma też pomóc w stworzeniu artystom 
przestrzeni do spotkań i działań artystycznych. Z kolei „Poznan Pozitive” skierowany jest do młodych, 
zdolnych oraz zaangażowanych społecznie poznaniaków. 
 

4. Ogólnopolska kampania społeczna „Nie robię tego za darmo” 
 
We wrześniu 2013 r. ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Nie robię tego za darmo”, której 
organizatorem jest Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra. Fundatorem fundacji jest DGA S.A. 
Inicjatorem kampanii jest serwis pracy zdalnej inCLICK i DGA S.A.  
 
„Nie robię tego za darmo” jest pierwszą w Polsce kampanią społeczną z zakresu etyki biznesu, 
zorientowaną na osoby wchodzące na rynek pracy. Jest manifestem przeciwko pracy młodych ludzi 
pozbawionych wynagrodzenia. Celem kampanii jest wzbudzenie dyskusji wokół bezpłatnych staży i 
praktyk, oferowanych przez pracodawców. Kampania zwraca uwagę na patogenne mechanizmy 
związane z tym zjawiskiem, razem z systemowymi negatywnymi konsekwencjami. Chce promować 
aktywność zawodową wśród młodych osób, przewartościować przeświadczenie, że bezpłatne praktyki 
są jedyną szansą na zdobycie doświadczenia i promować najwyższe standardy stażów i praktyk. 
 
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na skalę problemu i propagowanie alternatyw – w tym przez 
stałe udostępnianie informacji o akcesie do płatnych, wartościowych praktyk i staży na terenie całego 
kraju, które znajdą się w tworzonej na stronie bazie. Kampania zachęca do dołączenia do niej 
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wszystkie firmy, które płacą studentom za pracę, nie wyzyskują ich i dbają o rozwój zawodowy swoich 
pracowników. Znalezienie się firmy wśród grona partnerów wspierających kampanię jest 
potwierdzeniem najwyższych standardów w zakresie zarządzania pracownikami. 

 
 
III. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ 

NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE, CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU 
 
 
1. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono dane finansowe  

za III kwartał 2013 r. 
 

 
W dniu 7 listopada 2013 r. Zarząd Spółki R&C Union S.A. poinformował, że otrzymał Postanowienie 
Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw 
Upadłościowych i Naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki R&C Union S.A. z możliwością zawarcia 
układu z wierzycielami. 
 
Sąd Rejonowy wskazał w uzasadnieniu, że ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 
stanowi uprawdopodobnienie, iż w drodze zawarcia i realizacji układu wierzyciele zostaną zaspokojeni 
w stopniu wyższym aniżeli po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego 
likwidację majątku. 
 
W związku z powyższym postanowieniem Zarząd DGA S.A., jak i spółki Ateria Sp. z o.o. oczekują na 
przedstawienie przez Zarząd R&C Union S.A. propozycji układowych, które mogą w kolejnych okresach 
wpłynąć na wycenę posiadanego pakietu akcji R&C Union, a także wskazać stopień zaspokojenia 
wierzytelności spółki Ateria Sp. z o.o.  
 

 
2. Czynniki zewnętrzne 
 
W 2013 roku w Polsce utrzymuje się spowolnienie gospodarcze obserwowane już w minionym 2012 
roku. Komisja Europejska przewiduje trudny rok dla gospodarki Polski, choć pojawiają się pierwsze 
symptomy zwiastujące odwrócenie się trendu. 
 
Wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 roku będzie na 
poziomie 1,3% PKB i będzie o ok. 0,7% niższy niż wzrost gospodarczy osiągnięty w 2012 roku. 
Natomiast w drugiej połowie 2013 r. wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć i w IV kwartale 
wynieść 2,1% PKB. 
Najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki był w III kwartale przemysł z tempem wartości dodanej 
na poziomie 4,5%. Było to najwyższe tempo wzrostu tej kategorii od początku 2012 roku. Stabilizacji 
wzrostu oczekiwać należy także w sektorze usług rynkowych, gdzie prognozowany wzrost w tym roku 
wynosi 2,5 %. 
Jednym z głównych czynników wpływających na poprawę sytuacji w polskiej gospodarce jest wzrost o 
0,4% popytu krajowego, co oznacza, że odwraca się tendencja spadkowa z poprzedniego roku. 
Wzrost wydatków krajowych umożliwiło w III kwartale zmniejszyć poziom bezrobocia do poziomu 
13%. 
 
Rok 2014 powinien być zdecydowanie lepszy od obecnego. Prognozy PKB dla Polski kształtują się w 
przedziale 2,0-2,5%. Wzrost gospodarczy Polski w kolejnych latach powinien być dodatkowo 
wspierany poprzez nową perspektywę finansowania unijnego na lata 2014-2020. Nowe środki unijne 
stanowić będą bardzo dużą szansę dla spółek z Grupy Kapitałowej DGA S.A. w zakresie oferowania 
usług pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. W tym 
obszarze Grupa Kapitałowa DGA S.A. posiada wysokie kompetencje. 
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Natomiast w zakresie perspektywy unijnej 2007-2013 istnieje coraz mniej możliwości pozyskiwania 
finansowania, dlatego też DGA S.A. w IV kwartale 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r.  nacisk będzie 
kładła na dalsze pozyskiwanie projektów w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych starej 
perspektywy. Ponadto spółka opracowuje nowe produkty i usługi oraz realizuje projekty wewnętrzne, 
które będą zaoferowane klientom w kolejnych okresach.  
   
Niepewna sytuacja gospodarcza w strefie euro i w Polsce stwarza dla DGA S.A. i spółek z Grupy 
Kapitałowej DGA S.A. możliwość rozwoju usług szkoleniowych, doradczych, outplacementowych i 
restrukturyzacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami spowolnienia 
gospodarczego oraz ich pracowników zagrożonych zwolnieniami, w której to dziedzinie Grupa 
Kapitałowa posiada znaczące kompetencje.  
 
 
3. Czynniki wewnętrzne 
 
W związku z trwającym kryzysem banki wciąż utrzymują restrykcyjną politykę kredytową wobec 
przedsiębiorców. Zatem w kontekście wprowadzanych obecnie ograniczeń podaży kredytów 
bankowych i utrudnień w dostępie do nich istotnie znaczenie ma fakt utrzymywania przez DGA S.A. 
wysokiej płynności finansowej. 
 
W poszczególnych obszarach Grupy Kapitałowej DGA S.A. prowadzone są działania restrukturyzacyjne. 
Celem przeprowadzanej reorganizacji jest optymalizacja funkcjonowania spółek DGA S.A. pod 
względem efektywności kosztowej, jak i wykorzystywania efektów synergii. 
 
W III kwartale rozpoczęto I etap procesu konsolidacji działalności spółek, a mianowicie do spółki 
Ateria Sp. z o.o. wniesiono udziały spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o., natomiast do spółki Life Fund Sp. z 
o.o. wniesiono udziały spółek: Allcards Sp. z o.o., DGA HCM Sp. z o.o, DGA Centrum Finansowe Sp. z 
o.o. i Inclick Sp. z o.o. Realizacja zmian organizacyjnych i właścicielskich w w/w spółkach ma na celu 
poprawę efektywności prowadzonego biznesu, a także wzmocnienie pozycji rynkowej. 
 
 
4. Program inwestycyjny 
 
Spółka dominująca DGA S.A. kontynuowała analizę nowych projektów inwestycyjnych. Biorąc pod 
uwagę wysokość wolnych środków pieniężnych oraz brak zadłużenia DGA S.A. ma zdolność do 
realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2013 r.  
 

Zarząd spółki dominującej DGA S.A. wyznaczył następujące cele i kierunki działania na lata 2013-2014 
w obszarze działalności inwestycyjnej. 
 

1. Wsparcie spółek Grupy Kapitałowej DGA S.A. w obszarze restrukturyzacji, finansów, 
budowy efektów synergii i działań marketingowych, co powinno przełożyć się na wzrost 
wartości całej Grupy Kapitałowej.  

2. Inwestycje „zewnętrzne” – rozbudowa grupy spółek „inwestycyjnych” poprzez 
poszukiwania i analizy pomysłów mających szansę na sukces rynkowy (dokonanie 
inwestycji kapitałowych, podnoszenie wartości spółek i wyjścia z inwestycji).  

 

Działania będą ukierunkowane na połączenie i wzrost wartości dotychczas zrealizowanych 
projektów inwestycyjnych, w szczególności z obszaru portali internetowych. Dodatkowym 
celem będzie okresowe wsparcie spółek objętych działaniami restrukturyzacyjnymi. 
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IV. WYNIKI FINANSOWE 
 
 
III kwartał 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nie zawiera przychodów 
(wyników) spółki Ad Akta S.A., która została sprzedana w październiku 2012 r. oraz Departamentu 
Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego, który został wyodrębniony w odrębny podmiot gospodarczy 
– spółkę Sawyer Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., która nie jest konsolidowana metodą pełną a od 
II kwartału 2013 r. również portalu www.inclick.pl. Natomiast III kwartał 2013 r. uwzględnia wyniki 
nowej spółki DGA Centrum Sanacji Firm S.A. 
 
 

2. Skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu Grupy Kapitałowej DGA S.A. 
 
Tabela nr 1. Skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu (w tys. zł) 

Wyszczególnienie III kwartał 
2013 

III kwartał 
2012 

zmiana 
2013 do 2012 

Przychody netto  ze sprzedaży 2 406 4 583 -2 177 
Koszt własny sprzedaży 2 121 4 152 -2 031 
Zysk/Strata brutto ze 
sprzedaży  285 431 -146 

Koszty sprzedaży 190 87 103 
Koszty ogólnego zarządu 583 755 -172 
Zysk / Strata ze sprzedaży -488 -411 -77 
Pozostałe przychody operacyjne 211 79 132 
Pozostałe koszty operacyjne 127 56 71 
Udział w zyskach jednostek 
objętych konsolidacją metodą praw 
własności 

-202 42 -244 

Zysk/Strata z działalności  
operacyjnej -606 -346 -260 

Przychody finansowe 175 189 -14 
Koszty finansowe 5 083 922 4 161 
Zysk/Strata przed 
opodatkowaniem -5 514 -1 079 -4 435 

Podatek dochodowy -10 -3 -7 
Podatek dochodowy - odroczony 75 -12 87 
Zysk/strata netto razem -5 449 -1 094 -4 355 
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Wykres 1. Przychody ze sprzedaży, wyniki finansowe (w tys. zł)
 

 
 
W III kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej DGA S.A. wyniosły 2.406 tys. zł i 
były o 47,5% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym samym okresie 
koszty własne sprzedaży zmniejszyły się o 48,9%. Pozwoliło to wypracować zysk brutto na sprzedaży 
w wysokości 285 tys. zł. Spadek przychodów, jak i kosztów wynika głównie z przyjętej strategii spółki 
dominującej polegającej na wydzielaniu obszarów działalności nie związanej z inwestycjami w odrębne 
podmioty gospodarcze, w których DGA S.A. ma mniejszościowe udziały, co powoduje, że wyniki tych 
spółek nie są konsolidowane metodą pełną. W związku z tym w III kwartale 2013 r. nie wykazywane 
są przychody związane z dawnym Departamentem Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego, który 
funkcjonuje w ramach spółki Sawyer Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Dodatkowo III kwartał 2013 
r. nie uwzględnia przychodów spółki Ad Akta S.A. (spółka została sprzedana w październiku 2012 r.) 
oraz przychodów z portalu inclick.pl, który wyodrębniony został  w spółkę Inclick Sp. z o.o. Ponadto 
zanotowano również niższe przychody w poszczególnych segmentach, a zwłaszcza segmencie 
projektów europejskich. Ma to związek z mniejszą liczbą realizowanych projektów współfinansowanych 
z UE, co związane jest z kończącym się okresem finansowania unijnego przeznaczonego na lata 2007-
2013. Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 powinna spowodować wzrost przychodów tego 
segmentu od 2014/2015 r. 
 
Koszty sprzedaży w III kwartale 2013 r. wyniosły 190 tys. zł i wzrosły w porównaniu do analogicznego 
okresu roku 2012 ze względu na nasilenie działań promocyjno-marketingowych Grupy Kapitałowej 
DGA S.A., a zwłaszcza w wyniku zaangażowania w projekty „Akcelerator Pulsu Biznesu” oraz 
„Konsorcjum Marki Poznań”. Działania te powinny przyczynić się do jeszcze lepszego postrzegania 
marki DGA, jak i usług świadczonych przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej DGA S.A. 
 
Koszty ogólnego zarządu w III kwartale 2013 r. uległy obniżeniu o 22,8% w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego, co wynika przede wszystkim z działań restrukturyzacyjnych 
w tym obszarze. 
 
Pozostałe przychody operacyjne wynikają przede wszystkim z rozwiązanych rezerw i zwrotu opłat 
sądowych spółce DGA S.A. oraz rozliczanej dotacji unijnej spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. 
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Pozostałe koszty operacyjne wynikają głównie z wniesionych opłat sądowych związanych ze złożonym 
pozwem przeciwko dłużnikowi. Grupa Kapitałowa DGA S.A. posiadała również udział w stratach (202 
tys. zł) wygenerowanych przez jednostki, które objęte są konsolidacją metodą praw własności. 
 
Przychody finansowe w III kwartale 2013 r. ukształtowały się na poziomie 175 tys. zł i wynikają 
przede wszystkim z odsetek od lokat bankowych i udzielonych pożyczek, a także otrzymanych 
dywidend. 
 
Na koszty finansowe w wysokości 5.083 tys. zł miały wpływ głównie następujące czynniki: 
 
- utworzona rezerwa związana z umową sprzedaży wierzytelności między DGA S.A., a Ateria Sp. z o.o.   
  dotycząca udzielonych pożyczek R&C Union S.A. – 2.900 tys. zł.  
- wycena per saldo pakietów akcji będących w posiadaniu DGA S.A (-1.684 tys. zł), w tym -2.134 tys.  
  związana ze spółką R&C Union S.A., zniwelowana dodatnią wyceną pozostałych pakietów akcji,   
- rozliczenie umowy sprzedaży wierzytelności (dyskonta) dotyczącej pożyczek udzielonych przez  
   DGA S.A. spółce R&C Union S.A. – 223 tys. zł,  
- rezerwa z tytułu poręczenia przez DGA S.A. zaciągniętej pożyczki przez R&C Union S.A. od spółki  
  Figures Kancelaria  Rachunkowa Sp. z o.o. – 62 tys. zł, 
- odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek udzielonych spółce R&C Union S.A. – 91 tys. zł. 
 
Po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na wynik finansowy, Grupa Kapitałowa DGA 
S.A.  wykazała w III kwartale 2013 roku stratę netto w wysokości 5.449 tys. zł. Podkreślić należy, że 
największy negatywny wpływ na wynik finansowy ma sytuacja związana ze spółką R&C Union S.A., 
która ogłosiła upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Wpływ upadłości tej spółki 
spowodował obciążenie wyniku finansowego za III kw. 2013 r. kwotą 5,2 mln zł. W kolejnych 
okresach sytuacja spółki wpływać będzie na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A., co 
związane będzie z propozycjami układowymi, które przedstawi Zarząd spółki R&C Union S.A., ich 
zatwierdzeniem przez wierzycieli, a następnie realizacją propozycji układowych.  
 
 

1.1. Wyniki na segmentach branżowych 
 
Tabela nr 2.  Wyniki na segmentach branżowych (w tys. zł) 
 
  Przychody *) Wynik na segmencie *) 

Wyszczególnienie 

III 
kwartał 

III 
kwartał zmiana 

III 
kwartał 

III 
kwartał zmiana 

2013 2012 
2013 do 

2012 2013 2012 
2013 do 

2012 

Projekty Europejskie 944 2 573 -1 629 17 170 -153 
Konsulting Zarządczy i Finansowy 243 466 -223 42 -5 47 
Archiwizowanie dokumentów 0 389 -389 0 80 -80 
Doradztwo personalne 161 297 -136 8 -3 11 
Portale internetowe 794 683 111 421 246 175 
Przychody nie przypisane 
segmentom 341 324 17 -161 -43 -118 
Wartość ogółem  przed 
eliminacjami 
konsolidacyjnymi 2 483 4 732 -2 249 327 445 -118 
Eliminacje konsolidacyjne -77 -149 72 -42 -14 -28 
Wartość ogółem 2 406 4 583 -2 177 285 431 -146 
*) wiersze prezentujące przychody i wyniki segmentów nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych  
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Wykres 2. Udział segmentów w przychodach Grupy Kapitałowej DGA S.A. 

  
 

      III kwartał 2013                   III kwartał 2012 
 

 
                           
Tabela nr 3.  Zrealizowana marża brutto ze sprzedaży na segmentach branżowych  

Wyszczególnienie III kwartał 2013 III kwartał 2012 

Projekty Europejskie 1,8% 6,6% 
Konsulting Zarządczy i Finansowy 17,3% -1,1% 
Archiwizowanie dokumentów - 20,6% 
Doradztwo personalne 5,0% -1,0% 
Portale internetowe 53,0% 36,0% 
Zrealizowana marża razem                  11,8%                 9,4% 

 
Segment Projektów Europejskich w III kwartale 2013 roku zrealizował najwyższe przychody w Grupie 
Kapitałowej DGA S.A.  Przy przychodach na poziomie 944 tys. zł wygenerował zysk brutto na 
sprzedaży w wysokości 17 tys. zł. Niższe przychody niż w analogicznym okresie roku poprzedniego 
wynikają przede wszystkim z mniejszej ilości realizowanych projektów unijnych, co związane jest z 
końcem okresu finansowania unijnego przeznaczonego na lata 2007-2013. Segment przygotowuje się 
do nowego okresu programowania na lata 2014-2020, co powinno skutkować wzrostem realizowanych 
przychodów do końca 2014 i kolejnych.  
  
Drugim pod względem przychodów był segment Portale internetowe, który prezentuje wyniki spółki 
Ateria, która prowadzi serwis zakupów grupowych www.fastdeal.pl,  serwis www.audeo.pl, 
www.audiobook.pl i www.kolekti.pl związany z audiobookami oraz wyniki spółki Allcards i Alekiedy.pl. 
Segment wygenerował w III kwartale 2013 r. przychody w wysokości 794 tys. zł (16,3% wzrost w 
stosunku do III kw. 2012 r.) i zysk brutto na sprzedaży w wysokości 421 tys. zł.  
 
Kolejnym pod względem przychodów był segment Konsultingu Zarządczego i Finansowego, który 
osiągnął  w III kwartale 2013 r. przychody w wysokości 243 tys. zł i wypracował zysk brutto na 
sprzedaży na poziomie 42 tys. zł. W analogicznym okresie 2012 r. przychody wynosiły 466 tys. zł, przy 
stracie brutto na sprzedaży 5 tys. zł. Niższe przychody są efektem wydzielenia Departamentu 
Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego w odrębny podmiot gospodarczy, który nie jest 
konsolidowany metodą pełną. Natomiast zdecydowanie uległa poprawieniu marżowość na projektach, 
co spowodowało wygenerowanie wyższych zysków przy jednocześnie niższych przychodach. 
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Segment Doradztwa personalnego wypracował 161 tys. zł przychodów, co przełożyło się na zysk 
brutto na sprzedaży w wysokości 8 tys. zł. W trzecim kwartale 2012 roku działalność związana z 
doradztwem personalnym (DGA HCM Sp. z o.o.) wykazała przychody na poziomie 297 tys. zł, przy 
stracie brutto na sprzedaży w wysokości 3 tys. zł.  
 
W związku ze sprzedażą spółki Ad Akta S.A. segment Archiwizowanie dokumentów nie będzie 
generował w 2013 r. żadnych przychodów i wyników.  
 
 
 
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej DGA S.A. 
 
 
Sytuacja majątkowa 
 
Tabela nr 4. Aktywa oraz ich struktura wg stanów na koniec okresów (w tys.) 

Wyszczególnienie 30-09-2013 30-06-2013 30-09-2012 
% zmiany 
do 30-06-

2013 

% struktura 
30-09-2013 

Aktywa trwałe 4 752 5 706 7 395 -16,7% 15,4% 
Wartość firmy 629 771 1 425 -18,4% 2,0% 
Wartości niematerialne 827 912 1 333 -9,3% 2,7% 
Rzeczowe aktywa trwałe 1 792 1 814 2 165 -1,2% 5,8% 
Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i 
współzależnych rozliczane 
metodą praw własności 

416 1 429 1 670 -70,9% 1,3% 

Udzielone pożyczki 150 38 139 294,7% 0,5% 
Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego 938 742 663 26,4% 3,0% 

Aktywa obrotowe 26 195 29 673 25 821 -11,7% 84,6% 
Zapasy 74 53 56 39,6% 0,2% 
Udzielone pożyczki 4 227 4 562 2 379 -7,3% 13,7% 
Należności z tytułu dostaw i 
usług 911 1 196 2 432 -23,8% 2,9% 

Pozostałe należności 5 908 5 049 5 282 17,0% 19,1% 
Należności z tytułu podatku 
dochodowego 0 0 3 0,0% 0,0% 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 

8 073 10 504 8 804 -23,1% 26,1% 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 6 191 8 309 5 179 -25,5% 20,0% 

Aktywa przeznaczone do 
zbycia 811 0 1 686 - 2,6% 

AKTYWA OGÓŁEM 30 947 35 380 33 215 -12,5% 100,0% 
 
 
W porównaniu do stanu z końca czerwca 2013 roku nastąpił spadek sumy bilansowej o 12,5%. 
 
Na zmianę wartości aktywów trwałych w odniesieniu do stanu z 30.06.2013 r. wpłynęły przede 
wszystkim następujące czynniki: 

• niższa wartość w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych rozliczanych metodą praw 
własności o 1.013 tys. zł wynikająca głównie z przeklasyfikowania spółki Figures Kancelaria 
Rachunkowa Sp. z o.o. i wykazania jej jako „Aktywa przeznaczonego do zbycia”,  

• amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (107 tys. zł), 
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• zmniejszeniem pozycji „Wartość firmy” o 142 tys. zł związane głównie z dokonaniem przez 
spółkę Ateria Sp. z o.o. odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Alekiedy.pl Sp. z 
o.o. 

• wzrost aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 196 tys. zł, 
• zwiększenie wartości długoterminowych pożyczek o kwotę 112 tys. zł. 

 
 

Na zmianę stanu aktywów obrotowych w odniesieniu do końca czerwca 2013 roku składa się głównie: 
• zmniejszenie wartości aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu o 2.431 tys. zł, co ma 

związek przede wszystkim z niższą wyceną spółki R&C Union S.A. na rynku NewConnect, 
• zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2.118 tys. zł, 
• zwiększenie poziomu pozostałych należności o 859 tys. zł, 
• wykazanie pozycji „Aktywa przeznaczone do zbycia” wynikające z przeklasyfikowania spółki 

Figures Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. 
• zmniejszenie poziomu udzielonych pożyczek krótkoterminowych o 335 tys. zł, 
• zmniejszenie poziomu należności z tytułu dostaw i usług o 285 tys. zł. 

 
 
Tabela nr 5. Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku 

Wyszczególnienie III kwartał 
2013 

III kwartał 
2012 

Wskaźnik globalnego obrotu aktywami 0,29 0,54 
Wskaźnik rotacji aktywów trwałych 1,84 2,30 
Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych 0,34 0,71 
 

Wskaźnik globalnego obrotu  = 
aktywami                                

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwartale 
(Aktywa ogółem na początek kwartału + Aktywa ogółem na koniec kwartału) 

/ 2 / 4 dla danych kwartalnych 
 

Wskaźnik rotacji aktywów      = 
trwałych                                  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwartale 
(Aktywa trwałe na początek kwartału + Aktywa trwałe na koniec kwartału) / 

2 / 4 dla danych kwartalnych 
 

Wskaźnik rotacji aktywów      = 
obrotowych                           

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwartale 
(Aktywa obrotowe na początek kwartału + Aktywa obrotowe na koniec 

kwartału) / 2 / 4 dla danych kwartalnych 
 
 
Źródła finansowania 
 
Tabela nr 6. Źródła finansowania aktywów oraz ich struktura wg stanów na koniec  
                     okresów (w tys.) 

Wyszczególnienie 30-09-2013 30-06-2013 30-09-2012 % zmiany do 
30-06-2013 

% struktura 
30-09-2013 

Kapitał własny 20 067 25 527 23 932 -21,4% 64,8% 
Kapitał własny 
przypadający na 
akcjonariuszy podmiotu 
dominującego 

20 036 25 486 23 683 -21,4% 64,7% 

Kapitał akcyjny 9 042 9 042 9 042 0,0% 29,2% 
Kapitał zapasowy ze 
sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 

13 319 13 319 15 935 0,0% 43,0% 

Kapitał rezerwowy z 
aktualizacji wyceny 34 34 34 0,0% 0,1% 
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Na zmianę wartości kapitału własnego w odniesieniu do stanu z 30 czerwca 2013 r. wpłynęła przede 
wszystkim wykazana strata netto w III kwartale 2013 r. w wysokości 5.449 tys. zł. 
 
Zobowiązania długoterminowe wzrosły głównie w skutek zwiększenia rezerwy na podatek odroczony. 
 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynika głównie z: 

• wzrostu rezerw krótkoterminowych o 2.844 tys. zł, co ma przede wszystkim związek z 
utworzonymi rezerwami w wyniku ogłoszenia upadłości przez spółkę R&C Union S.A.  

• zmniejszenia pozycji pozostałych zobowiązań o 1.973 tys. zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitał rezerwowy na 
nabycie akcji własnych 1 000 1 000 1 000 0,0% 3,2% 

Akcje własne -130 -120 0 8,3% -0,4% 
Zyski/straty zatrzymane -3 229 2 211 -2 328 -246,0% -10,4% 
Udziały niesprawujące 
kontroli 31 41 249 -24,4% 0,1% 

Zobowiązania 
długoterminowe  481 380 395 26,6% 1,6% 

Zobowiązania z tytułu 
świadczeń pracowniczych 40 40 34 0,0% 0,1% 

Rezerwa na podatek 
odroczony 254 133 84 91,0% 0,8% 

Rezerwy 0 0 11 0,0% 0,0% 
Pozostałe zobowiązania 187 207 0 -9,7% 0,6% 
Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 0 0 266  0,0% 0,0% 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 10 399 9 475 8 886 9,8% 33,6% 

Pożyczki i kredyty 4 3 0 33,3% 0,0% 
Zobowiązania z tytułu 
świadczeń pracowniczych 329 337 351 -2,4% 1,1% 

Zobowiązanie z tytułu 
podatku dochodowego 5 0 1 - 0,0% 

Rezerwy 3 787 943 150 301,6% 12,2% 
Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług 

613 558 1 092 9,9% 2,0% 

Pozostałe zobowiązania 5 661 7 634 6 295 -25,8% 18,3% 
Zobowiązania związane z 
aktywami przeznaczonymi do 
zbycia 

0 0 997 100,0% 0,0% 

Różnica z zaokrągleń 0 -2 2 - - 
PASYWA OGÓŁEM 30 947 35 380 33 215 -12,5% 100,0% 
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Struktura bilansu  
 

30.09.2012 30.09.2013 
Bilans 

  

Bilans 

Aktywa trwałe 
22,3% 

Kapitał własny 
72,1% 

Aktywa trwałe         
15,4% 

Kapitał własny 
64,8% 

Aktywa obrotowe 
84,6% Aktywa obrotowe 

77,7% 
Kapitał obcy 

35,2% Kapitał obcy 
27,9% 

 
 
Z układu bilansu wynika, że Grupa Kapitałowa DGA S.A. posiada stabilne i pewne źródło finansowania. 
Wysoki odsetek kapitału własnego (64,8%) oznacza, że Grupa Kapitałowa DGA S.A. posiada zasoby 
do dalszego rozwoju świadczonych usług oraz do podejmowania nowych przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 
 
Tabela nr 7. Wskaźniki finansowania majątku 

Wyszczególnienie III kwartał 
2013 

III kwartał 
2012 

Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0,65 0,72 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 4,22 3,24 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 4,32 3,29 
Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami 
krótkoterminowymi 0,40 0,34 

 
Wskaźnik pokrycia aktywów   = 
kapitałem własnym                 

kapitał własny na koniec kwartału 
aktywa ogółem na koniec kwartału 

 
Wskaźnik pokrycia aktywów   = 
trwałych kapitałem własnym  

kapitał własny na koniec kwartału 
aktywa trwałe na koniec kwartału 

 

Wskaźnik pokrycia aktywów  
trwałych kapitałem stałym     = 

kapitał własny na koniec kwartału + zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe na koniec kwartału 
aktywa trwałe na koniec kwartału 

 
Wskaźnik pokrycia aktywów 
obrotowych zobowiązaniami   = 
krótkoterminowymi    

zobowiązania krótkoterminowe na koniec kwartału 

aktywa obrotowe na koniec kwartału 
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3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DGA S.A.  
 
 
Tabela nr 8.  Przepływy środków pieniężnych (w tys.) 

Wyszczególnienie III kwartał 
2013 

III kwartał 
2012 

zmiana 2013 
do 2012 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej -2 354 7 -2 361 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

245 -2 067 2 312 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej -8 -17 9 

Zaokrąglenia -1 1 -2 
Razem przepływy netto -2 118 -2 076 -42 
Środki pieniężne na koniec 
okresu 6 191 5 179 1 012 

 
 
Na przepływy z działalności operacyjnej w III kwartale 2013 roku miały wpływ przede wszystkim 
następujące czynniki: 

• poniesiona strata (-5.449 tys. zł), 
• zmiana stanu rezerw (+2.845 tys. zł), 
• zmniejszenie zobowiązań (-2.501 tys. zł), 
• aktualizacja wartości inwestycji (+1.608 tys. zł), 
• zmniejszenie poziomu należności (+736 tys. zł). 

 
 
Na stan przepływów z działalności inwestycyjnej miały wpływ głównie następujące czynniki: 

• wpływ ze sprzedaży udziałów i akcji (+167 tys. zł), 
• odsetki otrzymane (+67 tys. zł), 
• udzielenie pożyczki (-50 tys. zł). 

Wartość przepływów z działalności finansowej w III kwartale 2013 r. nie była znacząca (-8 tys. zł) i 
wynikała przede wszystkim ze skupu akcji własnych. 
 
 
4. Wybrane wskaźniki finansowe 
 
 
Tabela nr 9. Wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność gospodarczą Grupy  
          Kapitałowej DGA S.A. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wyszczególnienie III kwartał 
2013 

III kwartał 
2012 

Rentowność sprzedaży brutto (%) 11,8% 9,4% 
Rentowność sprzedaży netto (%) -226,5% -23,9% 
Rentowność majątku ROA (%) -65,7% -13,0% 
Rentowność kapitału własnego ROE (%) -95,6% -17,9% 
Stopa ogólnego zadłużenia (%) 35,2% 27,9% 
Trwałość struktury finansowania (%) 66,4% 73,2% 

Rentowność sprzedaży brutto = 
        

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży w kwartale 
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 

kwartale 
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Rentowność kapitału własnego = 
ROE                                             

Zysk (strata) netto w kwartale 
(Kapitał własny na początek kwartału + Kapitał własny na koniec 

kwartału)/ 2 / 4 dla danych kwartalnych 
 

Stopa ogólnego zadłużenia    = 
Zobowiązania ogółem na koniec kwartału 

Pasywa ogółem na koniec kwartału 
 

 
Trwałość struktury finansowania =                       

Kapitał własny na koniec kwartału + zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe na koniec kwartału 
Pasywa ogółem na koniec kwartału 

 

 

W III kwartale 2013 zasoby finansowe były wykorzystywane zgodnie z planem, przeznaczeniem i 
bieżącymi potrzebami. W aspekcie płynności finansowej działania w zakresie zarządzania zasobami 
finansowymi skoncentrowane były na lokowaniu nadwyżek finansowych w bezpieczne lokaty bankowe 
oraz udzielaniu pożyczek. 

 

Tabela nr 10. Wskaźniki płynności 
Wyszczególnienie III kwartał 

2013 
III kwartał 

2012 
Wskaźnik bieżącej płynności 2,52 2,91 
Wskaźnik płynności szybkiej 2,51 2,90 
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,60 0,58 
 
 

  
 

   

Wskaźnik bieżącej płynności         =  
Aktywa obrotowe na koniec kwartału 

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec kwartału 

 

Wskaźnik płynności szybkiej          =  
Aktywa obrotowe na koniec kwartału – zapasy na koniec kwartału 

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec kwartału 

 

Wskaźnik podwyższonej płynności  = 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału 

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec kwartału 
 
 

Powyższe wartości potwierdzają zdolność Grupy Kapitałowej DGA S.A. do wywiązywania się z 
krótkoterminowych zobowiązań. Wskaźnik podwyższonej płynności potwierdza nawet możliwość 
spłacenia 60% bieżących zobowiązań z uwzględnieniem najbardziej płynnych aktywów, których 
zdolność do regulacji zobowiązań jest natychmiastowa.  
 

 
 
 
 

Rentowność sprzedaży netto   = 

Zysk (strata) netto w kwartale 
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 

kwartale 
 

Rentowność majątku ROA       =         
Zysk (strata) netto w kwartale 

(Aktywa ogółem na początek kwartału + Aktywa ogółem na koniec 
kwartału) / 2 / 4 dla danych kwartalnych 
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V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 
 

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, a także skutek zmian w strukturze 
gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia 
lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej DGA S.A., inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

 
 

Diagram nr 1.  Powiązania organizacyjne na 30.09.2013 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 

DGA S.A. 
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DGA Optima Sp. z o.o. 
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PTWP S.A. 
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Sp. z o.o. 
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Diagram 2.  Podział spółek wg rodzaju na 30.09.2013 r. 

 
 

 

 

 

W III kwartale 2013 r. nastąpiły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej DGA S.A.: 

a) DGA S.A. wniosła aportem udziały spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. do spółki Ateria Sp. z o.o. 
b) DGA S.A. wniosła aportem udziały spółki Allcards Sp. z o.o., DGA HCM Sp. z o.o., DGA Centrum 

Finansowe Sp. z o.o. i Inclick Sp. z o.o. do spółki Life Fund Sp. z o.o. 
 
W zamian za aporty oraz wkłady pieniężne DGA S.A. objęła nowo utworzone udziały w spółkach 
Ateria Sp. z o.o. i Life Fund Sp. z o.o. Na dzień publikacji niniejszego raportu nowa wysokość 
kapitałów zakładowych w spółach Ateria Sp. z o.o. i Life Fund Sp. z o.o. nie została zarejestrowana 
przez Krajowy Rejestr Sądowy. 
 
Ponadto Zarząd DGA S.A. podjął decyzję o przeklasyfikowaniu spółki Figures Kancelaria 
Rachunkowa Sp. z o.o. do kategorii „Aktywa przeznaczone do zbycia”. 
 

DGA S.A. 

Spółki wsparcia Spółki inwestycyjne 

DGA HCM Sp. z o.o. Ateria Sp. z o.o. 
 

Allcards Sp. z o.o. 
 

DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o. 
 

Alekiedy.pl Sp. z o.o. 
 

CKL S.A. 

R&C Union S.A. 
 

PBS Sp. z o.o. 

PTWP S.A. 

Wykrojniki.com.pl Sp. z o.o. 

DGA Audyt Sp. z o.o. 

Figures Kancelaria Rachunkowa 
Sp. z o.o. 

Blue energy Sp. z o.o. 

DGA Optima Sp. z o.o. 

Sroka&Wspólnicy Kancelaria 
Prawna Sp. k. 

Life Fund Sp. z o.o. 

Sawyer Doradztwo Gospodarcze 
Sp. z o.o. 

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. 

Inclick Sp. z o.o. 
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Tabela nr 11. Jednostki podlegające konsolidacji: 
1. Spółki wsparcia Metoda konsolidacji 
DGA HCM Sp. z o.o. metoda pełna 
DGA Centrum Sanacji Firm S.A. metoda pełna 
Life Fund Sp. z o.o. metoda pełna 
DGA Audyt Sp. z o.o. metoda praw własności 
Blue Energy Sp. z o.o. metoda praw własności 
DGA Optima Sp. z o.o. metoda praw własności 
Sroka&Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. metoda praw własności 
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. metoda praw własności 
FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. nie podlega (udziały przeznaczone do zbycia) 
2. Spółki inwestycyjne   
Ateria Sp. z o.o. metoda pełna 
AllCards Sp. z o.o. metoda pełna 
DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o.  metoda pełna 
Alekiedy.pl Sp. z o.o. metoda pełna 
CKL S.A. nie podlega 
R&C Union S.A. nie podlega 
PBS Sp. z o.o. nie podlega 
PTWP S.A. nie podlega 
InClick Sp. z o.o. nie podlega 
wykrojniki.com.pl Sp. z o.o. nie podlega 
 

2. Cykliczność, sezonowość działalności 
 
W III kwartale 2013 roku nie wystąpiły w działalności spółek Grupy Kapitałowej DGA S.A.  istotne 
czynniki charakteryzujące się sezonowością lub cyklicznością.  
 
 

3. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 
papierów wartościowych 

 

W III kwartale 2013 roku nie miała miejsca emisja, wykup, bądź spłata nieudziałowych i 
kapitałowych papierów wartościowych przez Emitenta. 
 
Spółka dominująca DGA S.A. realizuje natomiast skup akcji własnych. Do dnia publikacji niniejszego 
raportu skupionych zostało łącznie 101.179 akcji, co stanowi ok. 1,1190% udział w kapitale 
zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. 

 
4. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy 

 
W III kwartale 2013 r. nie miały miejsca żadne deklaracje ani wypłaty dotyczące dywidendy. 
 
 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz 

 

Zarząd DGA S.A. nie podawał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych. 
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6. Wskazanie znaczących akcjonariuszy, zmian w strukturze własności znacznych 
pakietów akcji  

 
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki struktura znaczącego akcjonariatu DGA S.A. w dniu publikacji 
poprzedniego raportu okresowego przedstawiała się następująco: 
 
 
Tabela nr 12. Akcjonariusze dysponujący bezpośrednio co najmniej 5% kapitału  
                       zakładowego DGA S.A. oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów  
                       na Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. - stan na dzień 29.08.2013 r.: 

 Liczba 
głosów na 

WZ 

Liczba 
Akcji 

Udział w 
kapitale 
zakłado-

wym 

Udział w 
liczbie 
głosów 
na WZ 

Andrzej Głowacki 3 078 446 3 078 446 34,05% 34,05% 
w tym akcje uprzywilejowane: 784 000 784 000 8,67% 8,67% 

Anna Szymańska 
 

518 825 518 825 5,74% 5,74% 
w tym akcje uprzywilejowanie: 96 000 96 000 1,06% 1,06% 

POZOSTALI AKCJONARIUSZE 5 444 984 5 444 984 60,21% 60,21% 
w tym akcje uprzywilejowane: - - - - 

 

W dniu przekazania niniejszego raportu, zgodnie z wiedzą Spółki, struktura znaczącego akcjonariatu 
DGA S.A. prezentowała się następująco:  
 
Tabela nr 13. Akcjonariusze dysponujący bezpośrednio co najmniej 5% kapitału  
                       zakładowego DGA S.A. oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
                       na Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. stan na dzień 14.11.2013 r.:  

 
Liczba 

głosów na 
WZ 

Liczba 
Akcji 

Udział w 
kapitale 
zakłado-

wym 

Udział w 
liczbie 
głosów 
na WZ 

Andrzej Głowacki 3 078 446 3 078 446 34,05% 34,05% 
w tym akcje uprzywilejowane: 784 000 784 000 8,67% 8,67% 

Anna Szymańska 
 

518 825 518 825 5,74% 5,74% 
w tym akcje uprzywilejowanie: 96 000 96 000 1,06% 1,06% 

POZOSTALI AKCJONARIUSZE 5 444 961 5 444 961 60,21% 60,21% 
w tym akcje uprzywilejowane: - - - - 

 
 

7. Stan posiadania akcji DGA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) będących w 
posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

 
Stan posiadania akcji DGA S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w dniu publikacji 
poprzedniego raportu okresowego przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela nr 14. Stan posiadania akcji DGA S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące  
                       na dzień 29.08.2013 r.: 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Liczba 

głosów na 
WZ 

Liczba Akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
WZ 

Andrzej Głowacki Prezes Zarządu 3 078 446 3 078 446 34,05% 34,05% 
Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu 518 825 518 825 5,74% 5,74% 
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Stan posiadania akcji DGA S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień publikacji niniejszego 
raportu prezentuje poniższa tabela: 
 
Tabela nr 15. Stan posiadania akcji DGA S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące  
                       na dzień 14.11.2013 r.:  

Imię i nazwisko Stanowisko 
Liczba 

głosów na 
WZ 

Liczba Akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
WZ 

Andrzej Głowacki Prezes Zarządu 3 078 446 3 078 446 34,05% 34,05% 
Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu 518 825 518 825 5,74% 5,74% 

 

8. Wskazanie istotnych postępowań sądowych 
 

Emitent, ani jednostka od niego zależna nie są stroną żadnych istotnych postępowań sądowych, 
których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych emitenta. 
 
Nie mniej jednak należy wskazać, że DGA S.A. w III kwartale 2013 r. złożyła pozew przeciwko 
jednemu z kontrahentów o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu. DGA S.A. dochodzi 
kwoty 1.233 tys. zł należności głównej powiększonej o odsetki. 
 
 

9. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi zawartych na 
warunkach innych niż rynkowe 

 

Ani Emitent, ani jednostki od niego zależne nie zawarły jakichkolwiek transakcji z podmiotami 
powiązanymi, które byłyby istotne i zostałyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 

 

 

10. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji 
 
Emitent i jednostki od niego zależne nie udzieliły w III kwartale 2013 roku poręczeń kredytu lub 
pożyczki, a także nie udzieliły gwarancji, których wartość przekraczałaby łącznie 10% kapitałów 
własnych Emitenta. 
 
 
 

11.  Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które 
są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 

 
W III kwartale 2013 roku poza wymienionymi w komentarzu do informacji finansowych nie wystąpiły 
inne istotne zdarzenia, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ocenę i zmiany sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej DGA S.A., a także istotne dla oceny 
możliwości realizacji zobowiązań.  
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