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Raport niezale�nego biegłego rewidenta 
z przegl�du sprawozdania finansowego 

Doradztwo Gospodarcze 
DGA S.A. 

obejmuj�cego okres 
od 1 stycznia 2007  roku do 30 czerwca 2007 roku 

 
 

 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej  
Doradztwo Gospodarcze 

DGA  S.A. 
 
 

 
Dokonali�my przegl�du zał�czonego sprawozdania finansowego Doradztwo Gospodarcze  
DGA  S.A. z siedzib� w Poznaniu ul. Towarowa 35,  61-896  Pozna�,  na które składa si� : 

1) wybrane dane  finansowe , 
 
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku 
wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci 1 237 tysi�cy złotych, 
 
3) bilans sporz�dzony na dzie� 30 czerwca 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sum� 39 284 tysi�cy złotych, 
 
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału własnego o sum�  
16 tysi�cy złotych, 
 
5) rachunek przepływów pieni��nych wykazuj�cy zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych w 
okresie od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku o kwot� 5 193 tysi�cy złotych, 
 
6) noty obja�niaj�ce do sprawozdania finansowego sporz�dzonego na dzie� 30 czerwca 2007 
r. 

Za sporz�dzenie tego sprawozdania odpowiada kierownik jednostki. 

Naszym zadaniem było dokonanie przegl�du tego sprawozdania. 

Przegl�d przeprowadzili�my stosownie do przepisów ustawy o rachunkowo�ci oraz norm 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� Rad� Biegłych 
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Rewidentów. Normy nakładaj� na nas obowi�zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl�du 
w taki sposób, aby uzyska� umiarkowan� pewno��, �e sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnych nieprawidłowo�ci. Przegl�du dokonali�my głównie drog� analizy danych 
sprawozdania finansowego, wgl�du w ksi�gi rachunkowe oraz wykorzystania informacji 
uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i ksi�gowo�� Spółki 
Doradztwo Gospodarcze DGA  S.A. 

Zakres i metoda przegl�du sprawozdania finansowego istotnie ró�ni si� od bada� le��cych u 
podstaw opinii wyra�anej o rzetelno�ci, prawidłowo�ci i jasno�ci rocznego sprawozdania 
finansowego, dlatego nie mo�emy wyda� takiej opinii o zał�czonym sprawozdaniu.  

Dokonany przez nas przegl�d nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne 
zniekształcenie  obrazu sytuacji maj�tkowej i finansowej Spółki Doradztwo Gospodarcze 
DGA S.A. na dzie� 30 czerwca 2007 roku, oraz jej  wyniku  finansowego  za okres  od  1 
stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku, przekazywanego przez zał�czone sprawozdanie 
finansowe, sporz�dzone  zgodnie z  zasadami (polityk�) rachunkowo�ci, wynikaj�cymi z 
Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz zwi�zanych z nimi 
interpretacjach ogłoszonych w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych standardach, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowo�ci i 
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksi�g rachunkowych. 

Zał�czone półroczne sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone zgodnie ze standardami 
wydanymi i obowi�zuj�cymi do czasu jego sporz�dzenia. Nie mo�na wykluczy�, �e 
standardy, które b�d� obowi�zywa� na dzie� bilansowy rocznych sprawozda� finansowych tj. 
31 grudnia 2007 roku b�d� podlegały zmianom.   
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w imieniu 
Misters Audytor 

Spółki z o.o. 
wpisanej na list� podmiotów 

uprawnionych do badania pod pozycj� 63 
Warszawa, ul. St�pi�ska 22 lok.30 

 
 
 
 
Warszawa, dnia 20 wrze�nia 2007 roku 
 
 


