
QSr 3/2009DGA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    3 / 2009
kwartał   /      rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i  § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3   kwartał roku obrotowego 2009   obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie  zł

data przekazania: 2009-11-10

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA
(pełna nazwa emitenta)

DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacj i GPW w Warszawie / branŜa)

61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)

 Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ul ica) (numer)

061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)

dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)

781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 30.630 19.498 6.962 5.693

 II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 928 -5.327 211 -1.555

 III. Zysk/strata brutto 2.319 -4.526 527 -1.322

 IV. Zysk/strata netto ogółem 2.337 -4.590 531 -1.340

 V. Zysk/strata netto dla akcjonariuszy 2.302 -4.731 523 -1.381

 VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej -1.816 -67 -413 -20

 VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -1.422 -1.716 -323 -501

 VIII. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej -808 -2.605 -184 -761

 IX. Przepływy pienięŜne netto, razem -4.047 -4.388 -920 -1.281

Dane bilansowe z 2009 r. prezentowane są na dzień 30-09-2009, 
natomiast dane bilansowe z 2008 r. prezentowane są na dzień 
31-12-2008 r.

 X. Aktywa razem 43.571 35.180 10.319 8.432

 XI. Zobowiązania razem 13.400 7.002 3.173 1.678

 XII. Zobowiązania długoterminowe 1.121 673 265 161

 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 12.279 6.329 2.908 1.517

 XIV. Kapitał  własny 30.171 28.178 7.145 6.753

 XV. Kapitał akcyjny 10.170 10.170 2.408 2.437

 XVI. Liczba akc ji (w sztukach) 10.170.000 10.170.000 10.170.000 10.170.000

 XVII. Strata/Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)* 0,26 -0,62 0,06 -0,18

 XVIII. Wartość  księgowa na jedną akc ję zwykłą (w PLN/ EURO)** 2,97 2,77 0,70 0,66

Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego 
sprawozdania finansowego

 XIX. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 28.376 16.172 6.450 4.722

 XX. Zysk/strata z działalnośc i operacyjnej 1.038 -5.660 236 -1.653

 XXI. Zysk/strata brutto 2.521 -4.745 573 -1.386

 XXII. Zysk/strata netto ogółem 2.521 -4.745 573 -1.386

 XXIII. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operacyjnej -949 -330 -216 -96

 XXIV. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -2.127 -2.176 -483 -635
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            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

 XXV. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej -719 -2.604 -163 -760

 XXVI. Przepływy pienięŜne netto, razem -3.794 -5.109 -862 -1.492

Dane bilansowe z 2009 r. prezentowane są na dzień 30-09-2009, 
natomiast dane bilansowe z 2008 r. prezentowane są na dzień 
31-12-2008 r.

 XXVII. Aktywa razem 41.670 33.846 9.868 8.112

 XXVIII. Zobowiązania razem 12.368 6.347 2.929 1.521

 XXIX. Zobowiązania długoterminowe 992 616 235 148

 XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 11.376 5.731 2.694 1.374

 XXXI. Kapitał własny 29.302 27.499 6.939 6.591

 XXXII. Kapitał  akcyjny 10.170 10.170 2.408 2.437

 XXXIII. Liczba akcji  (w sztukach) 10.170.000 10.170.000 10.170.000 10.170.000

 XXXIV. Strata/Zysk na jedną akc ję zwykłą (w PLN/ EURO)* 0,28 -0,62 0,06 -0,18

 XXXV. Wartość  księgowa na jedną akc ję zwykłą (w PLN/ EURO)** 2,88 2,70 0,68 0,65

*Zysk/strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy 
spółki przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. 
**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy 
spółki przez liczbę akcji. 
 
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: 
- pozycje dotyczące Sprawozdania z pełnego dochodu oraz Rachunku Przepływów PienięŜnych przeliczono wg kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego 
miesiąca; kurs ten wyniósł za III kwartały 2009 r.4,3993, a za III kwartały 2008 r. 3,4247 
- pozycje bilansowe przeliczono wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs 
ten wyniósł na 30 września 2009 r.4,2226, a na dzień 31 grudnia 2008 r. 4,1724. 

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacj i finansowej dane te naleŜy odpowiednio opisać .

Wybrane dane finansowe ze skonsol idowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co naleŜy odpowiednio 
opisać .

Raport powinien zostać  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomośc i za 
pośrednic twem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTO ŚĆ RAPORTU

Plik Opis

QSr_3_2009_DGA.pdf Sprawozdanie finansowe skonsol idowane rozszerzone

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-11-10 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu

2009-11-10 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
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2009-11-10 Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu

2009-11-10 Janusz Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
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