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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
  
1. DANE EMITENTA: 

 
a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, 
b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna�, 
c) Organ prowadz�cy rejestr: S�d Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S�dowego, Rejestr Przedsi�biorców numer 0000060682, 
d) Podstawowy przedmiot działalno�ci:  

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania 
PKD.74.14.A, 

- pozaszkolne formy kształcenia PKD 80.42.Z, 
- doradztwo w zakresie sprz�tu komputerowego PKD 72.10.Z, 
- przetwarzanie danych PKD.72.30.Z, 
- działalno�� zwi�zana z bazami danych PKD 72.40.Z. 

e) grupa kapitałowa nie wyodr�bnia segmentów działalno�ci, Spółka pełni w Grupie DGA rol� 
dominuj�c�, suma bilansowa spółek zale�nych stanowi 1,0 % skonsolidowanej sumy 
bilansowej Grupy, a przychody ze sprzeda�y spółek zale�nych 2,8 % przychodów ze 
sprzeda�y całej Grupy; Spółka wytycza strategi� działania DGA oraz jej długookresowe cele.  

  
2. CZAS TRWANIA SPÓŁKI oraz spółek wchodz�cych w skład Grupy jest nieoznaczony. 
 
3. Prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA za okres 

01.01.2005 r. – 30.06.2005 r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r. – 30.06.2004 r. 
 
Rok obrotowy 01.01.2005 – 31.12.2005 r. jest pierwszym okresem obrotowym, za który Grupa 
kapitałowa Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. sporz�dzi skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci oraz Mi�dzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej.    
 
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej  za okres 01.01.2005 r. 
– 30.06.2005 r. jest sporz�dzone zgodnie z wy�ej wymienionymi standardami. 
 
Ujawnienia wymagane zapisami Mi�dzynarodowego Standardu Sprawozdawczo�ci Finansowej nr 
1 „Zastosowanie Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej po raz 
pierwszy” a dotycz�ce przej�cia z obowi�zuj�cych przepisów ustawy o rachunkowo�ci na 
standardy mi�dzynarodowe zostały zaprezentowane w notach  nr 16-18 dodatkowych obja�nie�. 

 
  
4. SKŁAD ORGANÓW EMITENTA: 

 
Zarz�d:  
Andrzej Głowacki – Prezes,  
Anna Szyma�ska – Wiceprezes,  
 
Rada Nadzorcza:  
Piotr Gosieniecki – Przewodnicz�cy, 
Karol Działoszy�ski - Zast�pca Przewodnicz�cego  
El�bieta Rapczy�ska - Sekretarz  
Leon Stanisław Komornicki, Romuald Szpe�ski - Członkowie 
 

5. W skład przedsi�biorstwa SPÓŁKI ani JEDNOSTEK grupy kapitałowej nie wchodz� 
wewn�trzne jednostki organizacyjne sporz�dzaj�ce samodzielne sprawozdania finansowe. 
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6. POŁ�CZENIE JEDNOSTEK W OKRESIE OBJ�TYM SKONSOLIDOWANYM 
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 

W okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca jakiekolwiek poł�czenie 
jednostek wchodz�cych w skład Grupy kapitałowej 

 
7. Sprawozdanie zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuacji działalno�ci gospodarczej 

wszystkich podmiotów wchodz�cych w skład Grupy kapitałowej w daj�cej si� przewidzie� 
przyszło�ci. Nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania działalno�ci 
którejkolwiek z jednostek wchodz�cych w skład grupy. 

 
8. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY JEDNOSTEK POWI�ZANYCH EMITENTA 

ORAZ INFORMACJE DOTYCZ�CE RODZAJU POWI�ZA	 W GRUPIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doradztwo Gospodarcze DGA SA 

DGA Audyt Sp. z o.o 
jednostka zale�na 

Polski instytut Kontroli Wewn�trznej SA 
jednostka zale�na 

Meurs Polska Sp. z o.o. 
jednostka zale�na 

Doradztwo Podatkowe 
DGA & SAJA Sp. z o.o. 
jednostka współzale�na 

 20,0 % 

 99,9 %

 70,0 % 

 43,0 % 

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy 
Spółka Komandytowa 

jednostka stowarzyszona 

 100 % 



Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.                                                                                     PS-2005 
 

 3 

 
 
 
9. WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZ�CYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ OBJ�TYCH 

KONSOLIDACJ� ORAZ WYCEN� METOD� PRAW WŁASNO
CI: 
 
 

I. Jednostka dominuj�ca: 
 

a)    Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, 
b)    Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna�, 
c)    Podstawowy przedmiot działalno�ci zgodnie z wpisem do KRS:  

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania 
PKD.74.14.A, 

- pozaszkolne formy kształcenia PKD 80.42.Z, 
- doradztwo w zakresie sprz�tu komputerowego PKD 72.10.Z, 
- przetwarzanie danych PKD.72.30.Z, 
- działalno�� zwi�zana z bazami danych PKD 72.40.Z. 

d) Organ prowadz�cy rejestr: S�d Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S�dowego, Rejestr Przedsi�biorców numer 0000060682, 

  
 
       II. Jednostki zale�ne – obj�te konsolidacj�: 
 
       1. Jednostka zale�na 
       a) Nazwa: DGA Audyt Sp. z o.o.  
       b) Siedziba: Ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna�, 
       c) Podstawowy przedmiot działalno�ci zgodnie z wpisem do KRS: 
                     -  działalno�� rachunkowo – ksi�gowa (PKD 74.12), 
                     -  pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42), 
                     -  wydawanie ksi��ek (PKD 22.11) 
       d) Organ prowadz�cy rejestr: S�d Rejonowy w Poznaniu; Spółka została zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego dnia 23 stycznia 2002 roku, pod 
numerem KRS0000081451.  

       e) Udział Emitenta w kapitale jednostki 99,9%, w całkowitej liczbie głosów 99,9 %. 
 
       2. Jednostka zale�na 
       a) Nazwa: Meurs Polska Sp. z o.o.  
       b) Siedziba: ul. Dzieci Warszawy 7a, Warszawa, 
       c) Podstawowy przedmiot działalno�ci zgodnie z wpisem do KRS: 
                     -  pozostała działalno�� wydawnicza (PKD 22.15.Z) 
                     -  pozostała działalno�� usługowa zwi�zana z poligrafi� pozostał� (PKD 22.25.Z) 
                     -  reprodukcja komputerowych no�ników informacji (PKD 22.33.Z) 
                     -  badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z) 
                     -  działalno�� zwi�zana z po�rednictwem pracy (PKD 74.50.Z) 
                     -  działalno�� zw. z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.83.Z) 
                     -  kierowanie w zakresie efektywno�ci gospodarowania (PKD 75.13.Z) 
                     -  pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z) 
       d) Organ prowadz�cy rejestr: S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy. Spółka została zarejestrowana 

w Rejestrze Przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego dnia 07 listopada 2001 roku, pod 
numerem KRS 0000059022. 

       e) Udział Emitenta w kapitale jednostki 100,0%, w całkowitej liczbie głosów 100,0 %. 
  
       3. Jednostka zale�na 
       a) Nazwa: Polski Instytut Kontroli Wewn�trznej SA  
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       b) Siedziba: Pl. Powsta�ców Warszawy 2, Warszawa, 
       c) Podstawowy przedmiot działalno�ci zgodnie z wpisem do KRS: 
                     -  wydawanie ksi��ek (PKD 22.11.Z) 
                     -  wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z) 
                     -  pozostała działalno�� wydawnicza (PKD 22.15.Z) 
                     -  działalno�� rachunkowo-ksi�gowa (PKD 74.12.Z)  
                     -  doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania (PKD 

74.14.A) 
                     -  działalno�� zw. z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.83.Z) 
                     -  pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z) 
       d) Organ prowadz�cy rejestr: S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy. Spółka została zarejestrowana 

w Rejestrze Przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego dnia 25 czerwca 2002 roku, pod 
numerem KRS 0000120022. 

       e) Udział Emitenta w kapitale jednostki 70,0%, w całkowitej liczbie głosów 70,0 %. 
     
      III. Jednostki  wyceniane metod� praw własno�ci: 
 
      1. Jednostka stowarzyszona 

a) Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka komandytowa; 
b) Siedziba: Ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna�; 
c) Podstawowy przedmiot działalno�ci zgodnie z wpisem do KRS: 

− działalno�� prawnicza (PKD 74.11Z), 
d) Organ prowadz�cy rejestr: S�d Rejonowy w Poznaniu; XXI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S�dowego, data rejestracji: 24.01.2002, nr w KRS 0000084891; 
e) Udział Emitenta w kapitale jednostki 20,0 %. 

 
      2. Jednostka współzale�na 

f) Doradztwo Podatkowe DGA&SAJA Sp. z o.o.; 
g) Siedziba: Ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna�; 
h) Podstawowy przedmiot działalno�ci zgodnie z wpisem do KRS: 

− doradztwo rachunkowo-ksi�gowe (PKD 74.12.Z) 
− działalno�� wydawnicza (PKD 22.1) 
− kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4) 
− doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania (PKD 

74.14) 
i) Organ prowadz�cy rejestr: S�d Rejonowy w Poznaniu; XXI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S�dowego, data rejestracji: 12.05.2004, nr w KRS 0000206176; 
j) Udział Emitenta w kapitale jednostki 60,0 %, w całkowitej liczbie głosów 43,0 %. Do podj�cia 

Uchwał przez Walne Zgromadzenie wymagana jest wi�kszo�� ¾ głosów 
  

Grupa kapitałowa nie posiada jednostek nieobj�tych konsolidacj� lub wycen� metod� praw 
własno�ci. Jednostki wchodz�ce w skład Grupy Kapitałowej nie posiadaj� udziałów w kapitałach 
innych podmiotów wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej. W okresie obj�tym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nast�piła zmiana składu jednostek  podlegaj�cych 
konsolidacji oraz wycenie metod� praw własno�ci. 

 
 
10. PORÓWNYWALNO
� SPRAWOZDA	 FINANSOWYCH 

 
  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30.06.2004 oraz na 31.12.2004 r. zostało 
przekształcone w celu zapewnienia porównywalno�ci danych- prezentacja w nocie nr 16,17,18 
dodatkowych objasnie�. 
Obja�nienie wprowadzonych korekt bł�dów  poprzednich okresów zostało zaprezentowane w 
nocie nr 18 dodatkowych objasnie�. 
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11. KOREKTY WYNIKAJ�CE Z ZASTRZE�E	 W OPINIACH PODMIOTÓW 
UPRAWNIONYCH DO BADANIA 
 
Wydane przez podmioty uprawnione do badania sprawozda� finansowych Opinie o 
jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych podmiotów wchodz�cych w skład Grupy 
Kapitałowej sporz�dzonych za okresy poprzedzaj�ce  dzie� 1.01.2005  nie zawierały �adnych 
zastrze�e�.  

 
 
12. OPIS PRZYJ�TYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO
CI, W TYM METOD 

WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA 
WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZ�DZANIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH 

 
WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE. 
 
Na warto�ci niematerialne składaj� si�: zako�czone i nie zako�czone prace rozwojowe, 
oprogramowanie u�ytkowe do komputerów, warto�� firmy oraz inne nabyte prawa maj�tkowe 
nadaj�ce si� do gospodarczego wykorzystania. 
 
Nie zako�czone prace rozwojowe ujmowane s� w bilansie, je�eli istnieje prawdopodobie�stwo, �e 
przynios� w przyszło�ci korzy�ci ekonomiczne. Wycenia si� je w wysoko�ci kosztów daj�cych si� 
przypisa� do prowadzonych projektów.  
 
Zako�czone prace rozwojowe obejmuj� wytworzone oprogramowanie, które sprzedawane jest w 
formie licencji. Wycenione s� one w wysoko�ci poniesionych na wytworzenie kosztów 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Wytworzone oprogramowanie komputerowe przeznaczone 
do sprzeda�y amortyzowane jest przy zastosowaniu metody degresywnej. Okres amortyzacji jednostka 
ustala indywidualnie dla ka�dego rodzaju oprogramowania, z tym, �e okres ten nie mo�e by� dłu�szy 
ni� 3 lata.  
 
Amortyzacja rozpoczyna si� pocz�wszy od miesi�ca, w którym jednostka zako�czyła wytwarzanie 
oprogramowania a ko�czy w miesi�cu, w którym składnik aktywów przestaje by� ujmowany. 
Pozostała nie umorzona cz��� kosztów wytworzenia oprogramowania obci��a jednorazowo koszty.  
 
W przypadku gdy okres mi�dzy uko�czeniem oprogramowania a rozpocz�ciem sprzeda�y jest dłu�szy 
ni� 9 miesi�cy jednostka cał� warto�� wytworzonego oprogramowania odpisuje jednorazowo w koszty 
działalno�ci jako aktywa, które nie przyniosły spodziewanych korzy�ci ekonomicznych. 
 
Oprogramowanie u�ytkowe do komputerów ujmowane jest w sprawozdaniu w warto�ci netto, to jest 
w warto�ci pocz�tkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl�dnieniem okresu ekonomicznej u�yteczno�ci warto�ci 
niematerialnych i prawnych, przyjmuj�c, �e okres ten wynosi przeci�tnie 2 lata.  
 
Prawa maj�tkowe nadaj�ce si� do gospodarczego wykorzystania o jednostkowej cenie nabycia 
przekraczaj�cej 300 zł. ujmowane s�  jako warto�ci niematerialne i prawne. Odpisów amortyzacyjnych 
od takich warto�ci dokonuje si� pocz�wszy od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym ten 
składnik przyj�to do u�ytkowania.  
Warto�ci niematerialne i prawne o okresie u�ytkowania dłu�szym ni� rok, lecz o warto�ci 
jednostkowej nie przekraczaj�cej 300 zł., odpisuje si� w koszty pod dat� zakupu w pełnej warto�ci 
pocz�tkowej. 
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Zaliczki na poczet warto�ci niematerialnych i prawnych wykazuje si� w wysoko�ci nominalnej, tj. 
kwot przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówie�. Przekazane zaliczki w walucie 
obcej, wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy (tj. na koniec ka�dego kwartału) po 
obowi�zuj�cym na ten dzie� �rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
 

�RODKI TRWAŁE 
 
W pozycji tej uj�to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej u�yteczno�ci 
dłu�szym ni� rok, kompletne, zdatne do u�ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.  
 

rodki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powi�kszonych o koszty 
poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z 
planem amortyzacji a tak�e o odpisy z tytułu utraty warto�ci..  
 
Rzeczowy maj�tek trwały amortyzowany jest metod� liniow� pocz�wszy od pierwszego dnia miesi�ca 
nast�puj�cego po miesi�cu oddania do u�ytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z 
uwzgl�dnieniem okresu ekonomicznej u�yteczno�ci �rodków trwałych. 

rodki trwałe o warto�ci pocz�tkowej (cenie nabycia) do 300,00 zł. amortyzowane s� jednorazowo.  
Uj�te w ewidencji ksi�gowej Spółki �rodki trwałe o warto�ci przekraczaj�cej 300,00 zł amortyzowane 
s� przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikaj�cych z szacowanego okresu u�ytkowania, 
który dla poszczególnych grup wynosi: 
•     grupa I  - 66 lat a w zakresie inwestycji w obcych �rodkach trwałych 10 lat, 
•     grupa IV  - w zakresie sprz�tu  komputerowego – 3 lata, 
•     grupa VI  - od 5,5 do 10 lat, 
•     grupa VII  -  5 lat,  a w zakresie �rodków nabytych jako u�ywane – 2,5 lat,  
•     grupa VIII od 5 do 7 lat. 
 
Zaliczki na poczet �rodków trwałych, �rodków w budowie wykazuje si� w wysoko�ci nominalnej, 
tj. w kwotach przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówie�. Przekazane zaliczki 
w walucie obcej, wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy po obowi�zuj�cym na ten dzie� 
�rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 

LEASING 
 
Umowy leasingu finansowego, to umowy na mocy, których nast�puje przeniesienie na spółk� 
zasadniczo całego ryzyka i po�ytków wynikaj�cych z posiadania aktywów.  
Aktywa u�ytkowane na podstawie leasingu finansowego zaliczane s� do maj�tku spółki i 
amortyzowane zgodnie z okresem trwania umowy. 
 

INWESTYCJE  
 
Inwestycje długoterminowe. 
 
Inwestycje obejmuj� aktywa nabyte w celu osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych wynikaj�cych z 
przyrostu ich warto�ci, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych 
po�ytków. Długoterminowe aktywa finansowe obejmuj� udziały, akcje i inne papiery warto�ciowe. 
Udziały i akcje w jednostkach powi�zanych oraz w innych jednostkach wycenione zostały według cen 
nabycia, skorygowanej o odpisy aktualizuj�ce. 
 
Inwestycje krótkoterminowe 
 



Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.                                                                                     PS-2005 
 

 7 


rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według warto�ci 
nominalnej, a w przypadku lokat na rachunkach bankowych wraz z naliczonymi odsetkami za dany 
okres sprawozdawczy. 
rodki pieni��ne w walucie obcej wycenia si� na dzie� bilansowy po 
obowi�zuj�cym �rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�, 
odnosz�c ró�nice kursowe na przychody lub koszty finansowe.  
Do krótkoterminowych aktywów finansowych Spółki poza �rodkami pieni��nymi i udzielonymi 
po�yczkami zaliczone zostały tak�e nale�ne jednostce dywidendy i udziały w zysku spółki 
komandytowej. 
 
 
NALE�NO�CI 
 
Nale�no�ci i roszczenia wyceniane s� w ci�gu roku obrotowego według warto�ci nominalnej, 
ustalonej przy ich powstaniu. Na dzie� bilansowy nale�no�ci wycenia si� w kwocie wymagaj�cej 
zapłaty, z zachowaniem zasady ostro�no�ci. Warto�� nale�no�ci aktualizuje si� uwzgl�dniaj�c stopie� 
prawdopodobie�stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj�cego.  
 
Na dzie� bilansowy nale�no�ci wyra�one w walutach obcych wycenia si� po obowi�zuj�cym �rednim 
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�. 
 

ZOBOWI�ZANIA 
 
Za zobowi�zania uznaje si� wynikaj�cy z przeszłych zdarze� obowi�zek wykonania �wiadcze� o 
wiarygodnie okre�lonej warto�ci, które spowoduj� wykorzystanie ju� posiadanych lub przyszłych 
aktywów jednostki. 
 
Na dzie� powstania zobowi�zania wyceniane s� w warto�ciach nominalnych. Na dzie� bilansowy 
zobowi�zania wycenia si� w kwocie wymagaj�cej zapłaty, a zobowi�zania wyra�one w walutach 
obcych po obowi�zuj�cym �rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 
na ten dzie�. 
 

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 
 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w zwi�zku z wyst�powaniem 
ujemnych ró�nic przej�ciowych mi�dzy warto�ci� ksi�gow� aktywów i pasywów a ich warto�ci� 
podatkow�. Pozycj� t� ustala si� w wysoko�ci kwoty przewidzianej w przyszło�ci do odliczenia od 
podatku dochodowego w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, które spowoduj� 
zmniejszenie podstawy opodatkowania. 
 
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj�ce cz��� ju� poniesionych kosztów, która z uwagi na 
okres ich skutkowania b�dzie odpisana w ci��ar wyniku po upływie 12 miesi�cy od dnia bilansowego. 
Wykazuje si� je w warto�ci nominalnej, po upewnieniu si�, �e poniesione koszty w przyszło�ci 
przynios� jednostkom korzy��. 
 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 
 
W pozycji tej jednostki wykazuj� – w celu zapewnienia współmierno�ci przychodów i kosztów –
przedpłaty poniesione na usługi, które zostan� wykonane w okresie nast�pnym. S� to w szczególno�ci: 
czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty. 
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ZAPASY  
 
Zapasy rzeczowych składników maj�tku obrotowego obejmuj� towary nabyte celem dalszej 
odprzeda�y. W ci�gu roku obrotowego przychody towarów wycenia si� według cen nabycia. Rozchód 
towarów wyceniany jest przy u�yciu metody FIFO. Na dzie� bilansowy warto�� stanu ko�cowego 
towarów wycenia si� według cen nabycia nie wy�szych od ich ceny sprzeda�y netto.  
 
KAPITAŁ WŁASNY 
 
Na dzie� bilansowy kapitał podstawowy Grupy stanowi kapitał podstawowy jednostki dominuj�cej, 
który wykazuje si�   w warto�ci nominalnej wg zapisów w statucie tej jednostki . 
Kapitał zapasowy Grupy kapitałowej stanowi suma kapitału zapasowego podmiotu dominuj�cego i 
cz��ci kapitału zapasowego jednostek zale�nych powstałej po dacie obj�cia kontroli, przypadaj�cej na 
podmiot dominuj�cy. Na wysoko�� kapitału zapasowego Grupy wpływaj� tak�e korekty 
konsolidacyjne dotycz�ce odniesionych na ten kapitał wyników finansowych osi�gni�tych przez 
jednostki z Grupy w poprzednich latach obrotowych.  Kapitał zapasowy podmiotu dominuj�cego 
wykazany został w warto�ci nominalnej. Tworzony jest zgodnie ze statutem spółki z odpisów z zysku 
rocznego netto a tak�e z nadwy�ki pomi�dzy cen� emisyjn� a cen� nominaln� akcji pozostał� po 
rozliczeniu kosztów emisji. 
 

REZERWY NA ZOBOWI�ZANIA  
 
Rezerwy to zobowi�zania, których kwota lub termin zapłaty nie s� pewne. 
Rezerwy tworzy si� gdy: 
- na jednostce ci��y obecny obowi�zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikaj�cy z zdarze� 
przeszłych, 
- prawdopodobne jest, �e wypełnienie obowi�zku spowoduje konieczno�� wypływu �rodków 
zawieraj�cych w sobie korzy�ci ekonomiczne, 
- mo�na dokona� wiarygodnie szacunku kwoty tego obowi�zku. 
Spółka tworzy rezerwy na przej�ciow� ró�nic� podatku dochodowego, przyszłe �wiadczenia 
pracownicze oraz przewidywane straty. 
 
Rezerwa na przej�ciow� ró�nic� podatku dochodowego tworzona jest w zwi�zku z wyst�pieniem 
dodatnich ró�nic przej�ciowych mi�dzy wykazan� w ksi�gach bilansow� warto�ci� aktywów i 
pasywów a ich warto�ci� podatkow�. Pozycj� t� ustala si� w wysoko�ci podatku dochodowego 
wymagaj�cego w przyszło�ci zapłaty w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi, które 
spowoduj� zwi�kszenie podstawy opodatkowania. 


wiadczenia uj�te jako bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów s� uzasadnione ryzykiem 
gospodarczym i zwyczajami handlowymi.  
 

PRZYJ�TA METODA ROZLICZANIA KONTRAKTU DŁUGOTERMINOWEGO 
 
Spółka realizuje długoterminowe kontrakty o �wiadczenie usług doradczych i szkoleniowych. 
Z uwagi na fakt, �e na koniec ka�dego okresu sprawozdawczego mo�na w sposób wiarygodny 
oszacowa� stopie� faktycznego zaawansowania prac, do rozliczania tych kontraktów przyj�to 
przychodow� metod� okre�lenia stopnia zaawansowania robót (udział ustalonej warto�ci wykonanych 
prac w cenach sprzeda�y netto w odniesieniu do kwoty całkowitego przychodu z umowy). Warto�� 
faktycznie wykonanych prac (nale�ne przychody z tytułu faktycznego zaawansowania kontraktu) 
ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych kontraktów na podstawie jednej z poni�szych metod: 

• Liczby dni faktycznie przepracowanych przez konsultantów (ekspertów) do liczby dni 
ogółem, zaplanowanych do wykonania usługi (kontraktu). 
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• Liczby faktycznie przepracowanych godzin przez poszczególnych konsultantów do liczby 
godzin ogółem zaplanowanych do wykonania usługi.   

• Wykonania poszczególnych etapów prac przyj�tych na podstawie ustalonego harmonogramu 
wykonania prac. Poszczególne etapy mog� by� ustalane na podstawie jednej z poni�szych 
metod: 
 -   przypisania poszczególnym etapom cz��ciowych warto�ci przychodów wynikaj�cych z 

umowy; 
 - przypisania poszczególnym etapom wykonania prac okre�lonych stopni (procentowych) 

zaawansowania robót. 
• Stopniem zaawansowania wykonania bud�etu kosztowego ustalonego dla danego projektu. 
  

Wiarygodnie oszacowan� warto�� zaawansowania wykonanych prac ujmuje si� przychodowo jako 
przychody z robót w toku w podziale na poszczególne projekty oraz jako inne nale�no�ci 
krótkoterminowe. 
Kwoty zafakturowane, a nie znajduj�ce uzasadnienia w faktycznym stopniu zaawansowania prac 
wykazywane s� w pasywach bilansu w pozycji „Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów”. 
 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA 
 
Zaprezentowane w rachunkach zysków i strat przychody ze sprzeda�y wykazano w oparciu o 
zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielko�ci sprzeda�y ustalonej na podstawie 
wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców. Sprzeda� wykazano w warto�ci netto, to jest 
po potr�ceniu podatku od towarów i usług.  
 
Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzeda�y zaliczono wszystkie koszty zwi�zane z podstawow� 
działalno�ci� z wyj�tkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat 
nadzwyczajnych. Koszty zawieraj� podatek VAT tylko w tej cz��ci, w której zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu. 
Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania uj�te s� w odpowiednich okresach sprawozdawczych, 
których dotycz�, niezale�nie od daty otrzymania b�d dokonania płatno�ci. 
Spółka prowadzi ewidencj� kosztów działalno�ci podstawowej w układzie rodzajowym, w którym 
rozwini�te symbole poszczególnych kont pozwalaj� na wyodr�bnienie układu funkcjonalnego 
(kalkulacyjnego) tych kosztów. 
 
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmuj� ogół przychodów i kosztów niezwi�zanych 
bezpo�rednio ze zwykł� działalno�ci� operacyjn�, a wywieraj�cych wpływ na wynik finansowy.  
  
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 
Przychody i koszty finansowe stanowi� wynik operacji finansowych. Przychody finansowe obejmuj� 
otrzymane lub nale�ne odsetki od �rodków na rachunkach bankowych, nadwy�k� dodatnich ró�nic 
kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe obejmuj� nadwy�k� ujemnych ró�nic kursowych nad 
dodatnimi, zapłacone lub naliczone odsetki oraz prowizje bankowe.  
 
OBOWI�ZKOWE OBCI��ENIE WYNIKU FINANSOWEGO  
 
Obowi�zkowym obci��eniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz 
płatno�ci z nim zrównane na podstawie odr�bnych przepisów. Podatek dochodowy obejmuje cz��� 
bie��c� i odroczon�, która stanowi ró�nic� pomi�dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego na koniec i pocz�tek okresu sprawozdawczego. 
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13. ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ DORADZTWO GOSPODARCZE 
DGA S.A.  

 
Przy sporz�dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano nast�puj�ce procedury 
organizacyjne: 
 

a) jednostka dominuj�ca okre�liła skład i struktur� grupy kapitałowej na dzie� 01.01.2004r., 
30.06.2004 r , 31.12.2004; oraz 30.06.2005 r 

b) jednostki powi�zane spełniaj�ce warunki konsolidacji podlegały wł�czeniu do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia obj�cia kontroli; 

c) jednostki powi�zane stosuj� zasady rachunkowo�ci nie odbiegaj�ce w sposób istotny od zasad 
rachunkowo�ci obowi�zuj�cych w jednostce dominuj�cej 

d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz�dzone zostało na dzie� bilansowy, za okres 
okre�lony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominuj�cej. 

e)  jednostki zale�ne, konsolidowane metod� pełn� dokonały uzgodnie� wzajemnych transakcji 
okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem dominuj�cym na dzie� 
bilansowy. 

 
Przy sporz�dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Doradztwo 
Gospodarcze DGA S.A. zastosowano nast�puj�ce procedury merytoryczne:  
 
a)  dane jednostek zale�nych  uj�to w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod� pełn�, 

polegaj�c� na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tych jednostek z danymi 
sprawozdania jednostki dominuj�cej, bez wzgl�du na procentowy udział jednostki dominuj�cej we 
własno�ci ka�dej z jednostek  zale�nych oraz dokonanie odpowiednich wył�cze� i korekt 
konsolidacyjnych. 

 
b) korekty konsolidacyjne obejmowały: 

-   wył�czenie obrotów z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym mi�dzy jednostkami 
powi�zanymi obj�tymi konsolidacj� metod� pełn�; 

- wył�czenie wzajemnych nale�no�ci i zobowi�za� z wszelkich tytułów; 
- wył�czenie ze skonsolidowanych aktywów warto�ci udziałów w jednostce zale�nej  
- wył�czenie ze skonsolidowanych kapitałów warto�ci godziwej aktywów netto jednostek 

zale�nych na dzie� przej�cia kontroli przez podmiot dominuj�cy oraz cz��ci niewypłaconych 
zysków jednostek zale�nych przypadaj�cych za okres od dnia obj�cia kontroli do dnia 
30.06.2005 r. na udziałowców mniejszo�ciowych. 

- wyodr�bnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców 
mniejszo�ciowych stanowi�cego warto�� udziału w kapitale własnym poszczególnych 
jednostek zale�nych przypadaj�cego na udziałowców mniejszo�ciowych 

- oszacowanie warto�ci firmy na dzie� przej�cia kontroli przez podmiot dominuj�cy   
 
c)  udziały w podmiocie stowarzyszonym oraz w jednostce współzale�nej, b�d�cej spółk� handlow� 

wyceniono w skonsolidowanym bilansie metod� praw własno�ci  
 
 
 
14. KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU 

 
 

Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2005 roku oraz porównywalne 
dane za rok 2004 oraz I półrocze 2004 roku zostały sporz�dzone zgodnie z Mi�dzynarodowymi 
Standardami Rachunkowo�ci / Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej.  

 
Do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania zastosowano nast�puj�ce kursy: 
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1) Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie� okresu bie��cego – 30 czerwca 2005 r. – 
przyj�to kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzie� tj. kurs 4,0401 zł/EURO. 
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie� okresu porównywalnego 2004 – 30 czerwca 
2004r. – przyj�to kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzie� tj. kurs 4,5422  
 

2) Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres bie��cy 01.01.2005r. – 
30.06.2005r. przyj�to kurs �redni EURO, obliczony jako �rednia arytmetyczna kursów 
obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie, ustalonych przez NBP 
na ten dzie�, tj. kurs 4,0805; 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny 01.01.2004r. – 
30.06.2004r. przyj�to kurs �redni EURO, obliczony jako �rednia arytmetyczna kursów 
obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie, ustalonych przez NBP 
na ten dzie�, tj. kurs 4,7311; 
 

3) Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieni��nych przyj�to: 
 
- dla obliczenia przepływów z działalno�ci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i 
przepływów pieni��nych netto - kurs �redni euro, obliczony jako �rednia arytmetyczna kursów 
obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie, ustalonych przez NBP 
na ten dzie�, tj. kurs odpowiednio 4,0805 oraz 4,7311. 

 
 
 
 
 
 
 
 


