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OPINIA
NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy
Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Przeprowadzili my badanie zał czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej, w której jednostk dominuj c jest Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzib w
Poznaniu, ul. Towarowa 35, na które składa si :
1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31
grudnia 2006 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 3 248 tys.zł. ( trzy miliony dwie cie
czterdzie ci osiem tys. zł. );
2) skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sum 40 461 tys. zł. ( czterdzie ci milionów czterysta sze dziesi t
jeden tys.zł.)
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006
roku do 31 grudnia 2006 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 3 238 tys.
zł. ( trzy miliony dwie cie trzydzie ci osiem tys.zł.);
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku
do 31 grudnia 2006 roku wykazuj cy przyrost stanu rodków pieni nych o kwot 5 614 tys.
zł. ( pi milionów sze set czterna cie tys.zł.).
5) noty wyja niaj ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie skonsolidowane zawiera jednostki obj te konsolidacj metod pełn oraz jednostki
obj te konsolidacj metod praw własno ci.
Zarz d jednostki dominuj cej jest odpowiedzialny za rzetelno i jasno skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, sporz dzonego zgodnie
z Mi dzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczo ci Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Uni Europejsk , a w sprawach
nieuregulowanych powy szymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r.
o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r., nr 76,poz.694 z pó niejszymi zmianami ) oraz wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych jak równie wymogami odnosz cymi si do emitentów
papierów warto ciowych. Naszym zadaniem było zbadanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego i wyra enie opinii o jego rzetelno ci, prawidłowo ci i jasno ci.
Misters Audytor Sp. z o.o.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok podlegało badaniu przez Spółk Misters
Audytor Sp. z o.o., która z dat 07 czerwca 2006 r. roku wyraził o tym sprawozdaniu opini bez
zastrze e .
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzili my stosownie do postanowie :
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci
(Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 – tekst ujednolicony),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow Rad Biegłych
Rewidentów,
3) Mi dzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozda Finansowych.
Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób, aby
uzyska racjonaln pewno pozwalaj c na wyra enie opinii o nim.
W szczególno ci badanie obejmowało sprawdzenie poprawno ci zastosowanych przez jednostki
powi zane zasad (polityki) rachunkowo ci i sprawdzenie - w przewa aj cej mierze w sposób
wyrywkowy - podstaw, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu
skonsolidowanym jak i cało ciow ocen sprawozdania skonsolidowanego.
Uwa amy, e badanie dostarczyło wystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia
słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i
finansowej badanej grupy kapitałowej na dzie 31 grudnia 2006 roku, jak te jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku;
b) sporz dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami
(polityk ) rachunkowo ci wynikaj cymi z Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci,
Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej oraz zwi zanych z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz dze Komisji Europejskiej, a w zakresie
nieuregulowanym przez MSR, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowo ci i wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczym;
c) jest zgodnie z wpływaj cymi na tre
sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa
obowi zuj cymi Grup Kapitałow Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
Nie zgłaszaj c zastrze e do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, informuj , e
sprawozdania finansowe 3 jednostek zale nych i 3 jednostek stowarzyszonych obj te tym
sprawozdaniem, których udział w sumie bilansowej wynosi 5,1%, a w wyniku finansowym 6,3% nie
były badane przez biegłego rewidenta. Zgodnie z postanowieniami art.64 ustawy o rachunkowo ci,
sprawozdania finansowe tych jednostek za 2006 rok nie podlegały obowi zkowemu badaniu przez
biegłego rewidenta.
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Sprawozdanie Zarz du jednostki dominuj cej z działalno ci Grupy Kapitałowej uwzgl dnia, we
wszystkich istotnych aspektach informacje, o których mowa w art. 49 ust.2 Ustawy o rachunkowo ci i
w Rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 roku w sprawie informacji
bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych (Dz.U.z 2005 r.,
nr 209 poz.1744 ), a zawarte w nim informacje finansowe pochodz ce ze zbadanego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego s zgodne.

Jadwiga Ka mierczak

Barbara Misterska - Dragan
Biegły Rewident/Prezes Zarz du
Nr 2581/117

.............................................................
Biegły Rewident
Nr 6062 /1120

.................................................................................
W imieniu
Misters Audytor
Spółki z o.o.
wpisanej na list podmiotów
uprawnionych do badania pod pozycj 63
ul. St pi ska 22/30
00-739 Warszawa

Warszawa, dnia 24 maja 2007 roku
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