Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

SA-QSr IV/2004

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO
ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU
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.
Pozycja ta obejmuje oprogramowanie u ytkowe do komputerów oraz warto
firmy. Oprogramowanie
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. Warto firmy amortyzowana jest przez okres 5 lat.
Do warto ci niematerialnych i prawnych zaliczane s nabyte prawa maj tkowe nadaj ce si do gospodarczego
wykorzystania o jednostkowej cenie nabycia przekraczaj cej 300 zł. 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
nieprzekraczaj cej 300 zł., odpisuje si w koszty pod dat zakupu w pełnej warto ci pocz tkowej.
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
jeden rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostek.
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.
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.
Do rodków trwałych zaliczane s nabyte rzeczowe aktywa trwałe o cenie nabycia przekraczaj cej 300 zł.
Odpisów amortyzacyjnych od takich rodków trwałych dokonuje si pocz wszy od miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym ten składnik przyj to do u ytkowania.
Przedmioty o okresie u ytkowania dłu szym ni rok, lecz o warto ci jednostkowej nieprzekraczaj cej 300 zł.,
odpisuje si w koszty pod dat zakupu w pełnej warto ci pocz tkowej, jako zu ycie materiałów.
Uj te w ewidencji ksi gowej Spółek Grupy rodki trwałe (o warto ci przekraczaj cej 300 zł) amortyzowane s
przy zastosowaniu ni ej wymienionych stawek:
• grupa I - 1,5% a w zakresie inwestycji w obcych rodkach trwałych 10%
• grupa IV - w zakresie sprz tu komputerowego 30%
• grupa VI - od 10% do 18%
• grupa VII - 20% a w zakresie rodków nabytych jako u ywane - 40%,
• grupa VIII od 14% do 20%
Za aktywa trwałe uznaje si równie obce rodki trwałe przyj te do odpłatnego u ytkowania na podstawie
umowy najmu, dzier awy lub innej umowy o podobnym charakterze, je eli umowa spełnia jeden z warunków
okre lonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowo ci. rodki trwałe u ywane na podstawie wy ej wymienionych
umów zaliczane do maj tku jednostki amortyzowane s zgodnie z okresem trwania umowy.
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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
rodki pieni ne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według warto ci
nominalnej. 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.
NALE NO CI
Nale no ci i roszczenia oraz zobowi zania 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
nale no ci aktualizuje si
uwzgl dniaj c stopie
zachowaniem zasady ostro no ci. Warto
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 jednostek.
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 – stan na dzie
bilansowy ju poniesionych wydatków, stanowi cych koszty przyszłego okresu sprawozdawczego oraz aktywów
stanowi cych odpowiednik przychodów nieb d cych jeszcze nale no ciami w rozumieniu prawa.
Do krótkoterminowych czynnych rozlicze mi dzyokresowych kosztów zalicza si koszty z istoty swej
dotycz ce przyszłych okresów, np. opłacone czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty organizacji oraz
pó niejszego podwy szenia kapitału, do czasu ustalenia ceny emisyjnej.
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W tej pozycji aktywów poszczególne jednostki wykazuj tak e koszty poniesione na wytworzone we własnym
zakresie oprogramowanie komputerowe przeznaczone do sprzeda y jak równie koszty zwi zane z organizacj
przedstawicielstwa w Moskwie.
Do krótkoterminowych czynnych rozlicze mi dzyokresowych przychodów zalicza si zarachowane zgodnie
z zasad memoriału na dzie bilansowy niepokryte fakturami nale no ci z tytułu cz ciowo wykonanych, lecz
nie odebranych usług obj tych umowami długoterminowymi.
ZAPASY
Towary
Towary stanowi oprogramowanie komputerowe nabyte przez podmiot dominuj cy 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 wykazuje si w warto ci nominalnej wg zapisów w statutach jednostek
wchodz cych w skład Grupy oraz zgodnie z wpisami do Krajowego Rejestru S dowego.
Kapitał zapasowy Grupy wykazany został w warto ci nominalnej. Tworzony jest zgodnie ze Statutami Spółek z
odpisów z zysku rocznego netto a tak e w przypadku Spółki dominuj cej z nadwy ki pomi dzy cen emisyjn a
cen nominaln akcji pozostał po rozliczeniu kosztów emisji.
REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
Rezerwy na zobowi zania odzwierciedlaj wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek jednostki do wykonania
w przyszło ci wiadcze , których kwot mo na wiarygodnie oszacowa .
Rezerwy tworzy si na przypadaj ce na dany okres, ale jeszcze nieponiesione koszty, znane jednostkom ryzyko,
gro ce straty oraz skutki innych zdarze w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysoko ci.
W poszczególnych podmiotach tworzone s rezerwy na odroczony podatek dochodowy, przyszłe wiadczenia
pracownicze oraz przewidywane straty.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 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.
Pozostałe rezerwy tworzone s na gro ce spółkom straty (w szczególno ci zwi zane z wytoczonymi
powództwami s dowymi), niewykorzystane urlopy pracownicze, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
na przewidywane straty na jeszcze niezako czonych długotrwałych umowach o usługi, inne okre lone koszty,
jakie trzeba b dzie ponie w nast pnych okresach sprawozdawczych, a które w cało ci lub cz ci przypadaj na
rok.
wiadczenia uj te jako bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów s uzasadnione ryzykiem gospodarczym i
zwyczajami handlowymi.
PRZYJ TA METODA ROZLICZANIA KONTRAKTU DŁUGOTERMINOWEGO
Podmiot dominuj cy realizuje długoterminowy kontrakt o wiadczenie usług doradczych i szkoleniowych
finansowanych ze rodków funduszu PHARE i bud etu pa stwa. Z uwagi na fakt, e na koniec ka dego okresu
sprawozdawczego mo na w sposób wiarygodny oszacowa stopie faktycznego zaawansowania prac, do
rozliczania tej transakcji przyj to przychodow metod okre lenia procentowego zaawansowania robót (udział
ustalonej, potwierdzonej przez kontrahenta 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 na podstawie liczby dni przepracowanych przez
wyszczególnione w umowie grupy konsultantów (ekspertów) i okre lonych dla tych grup stawek
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wynagrodzenia. Warto ta powi kszana jest o faktycznie poniesione tzw. koszty incydentalne (obci aj ce
koszty kontraktu w danym okresie), które podlegaj pokryciu przez kontrahenta.
Kwoty zafakturowane, a nieznajduj ce uzasadnienia w faktycznym stopniu zaawansowania prac wykazywane s
w pasywach bilansu w pozycji „Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów”.
ODPISY AKTUALIZUJ CE NALE NO CI

Zgodnie z ustaw o rachunkowo ci jednostki utworzyły w poszczególnych okresach odpisy aktualizuj ce
nale no ci trudno ci galne. Odpisy te koryguj w bilansie stan nale no ci.

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 odsetki od
rodków na rachunkach bankowych, zrealizowane dodatnie ró nice kursowe. Koszty finansowe obejmuj
ujemne ró nice kursowe, zapłacone odsetki, oraz prowizje bankowe. W rachunku zysków i strat wykazywany
jest wynik na ró nicach kursowych.
ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE.
Zyski i straty nadzwyczajne obejmuj tylko skutki zdarze , trudnych do przewidzenia, powstaj cych
niepowtarzalnie poza zwykł działalno ci i niezwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
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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ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO.
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami okre lonymi w art. 4 – 8 ustawy o rachunkowo ci. Od roku
2003 Spółka sporz dza rachunek zysków i strat zarówno w układzie porównawczym jak i układzie
kalkulacyjnym. W raporcie SA-QSr zamieszczony jest rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA.
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 31.12.2004 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 jednolite zasady rachunkowo ci oraz jednolit form i zakres sprawozda
jednostkowych, b d cych podstawa konsolidacji w grupie.
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 tej jednostki z danymi sprawozdania jednostki dominuj cej,
bez wzgl du na procentowy udział jednostki dominuj cej we własno ci jednostek zale nych oraz dokonanie
odpowiednich wył cze i korekt konsolidacyjnych.
b)

c)

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 jednostkach zale nych
- 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 31.12.2004 r. na udziałowców
mniejszo ciowych.
- wyodr bnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców mniejszo ciowych
stanowi cego warto
udziału w kapitale własnym jednostek zale nych przypadaj cego na
udziałowców mniejszo ciowych
- oszacowanie warto ci firmy na dzie przej cia kontroli przez podmiot dominuj cy (cena nabycia akcji
PIKW S.A. ustalona została na poziomie wy szym, ani eli warto godziwa aktywów netto tej
jednostki na dzie przej cia kontroli)
udziały w podmiocie współzale nym i stowarzyszonym wyceniono w skonsolidowanym bilansie metod
praw własno ci. Podmiot stowarzyszony jest spółk komandytow ; cały osi gni ty w kolejnych latach
obrotowych zysk dzielony jest pomi dzy wspólników stosownie do zasad okre lonych w umowie spółki i
uchwałach Wspólników, st d warto udziałów jednostki stowarzyszonej w skonsolidowanym bilansie
odpowiada udziałowi procentowemu Spółki dominuj cej w kapitale udziałowym tej jednostki.
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Komentarz do skonsolidowanych informacji finansowych za IV kwartał 2004 rok
Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za IV kwartał roku
obrotowego 2004 oraz porównywalne dane za rok 2003 zostały sporz dzone zgodnie z zasadami Ustawy o
rachunkowo ci z 29 wrze nia 1994 r. (Dz. istotnych. Nr. 121 poz. 591) z pó n. zm.
Do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania zastosowano nast puj ce kursy:
1) Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie okresu – 31.12.2004 r. – kurs 4,0790 zł/euro,
2) Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat 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 4,3550;
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 4,3550;
- dla obliczenia rodków pieni nych na pocz tek okresu - kurs ustalony przez NBP na pocz tek
okresu, tj. 4,7170 zł/euro;
- dla obliczenia stanu rodków pieni nych na koniec okresu – kurs ustalony przez NBP na 31.12.2004,
tj. 4,0790 zł/euro

1.

Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w okresie, którego dotyczy raport z wykazem
najwa niejszych zdarze ich dotycz cych.

W IV kwartale miały miejsce nast puj ce istotne zdarzenia mog ce w znacz cy sposób wpłyn
wyniki finansowe Emitenta:

na przyszłe

1. Prywatyzacja Grupy Energetycznej ENEA S.A.

1 pa dziernika Grupa Energetyczne Enea S.A. poinformowała o wyborze oferty Konsorcjum DGA S.A. i
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. na doradztwo i przygotowanie do prywatyzacji, maksymalizacji warto ci
oraz bie cego wsparcia w procesie prywatyzacji spółki Grupa Energetyczna Enea S.A. Całkowita warto
kontraktu wyniesie około 1,5 mln złotych,

2. Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Lubuskim

7 pa dziernika Emitent. wygrał przetarg na wdro enie programu „PL2002/000-580-06.04.04-01 Promotion
of Employment and HRD – Lubuskie Region” (warto kontraktu wyniesie ok. 862,9 tys. euro); Emitent
jest liderem ww. projektu. Stosowna umowa została zawarta w dnu 19 listopada br. z rz dem
Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Gospodarki i Pracy reprezentowanym przez
Polsk Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci,

3. Europejski Panel Testów Biznesowych

W pa dzierniku DGA S.A. została członkiem Europejskiego Panelu Testów Biznesowych (EBTP)
powołanego przez Komisj Europejsk za po rednictwem Departamentu Regulacji Wewn trznego Obrotu
Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

4. Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Zachodniopomorskim

5 listopada Konsorcjum, którego Emitent jest członkiem wygrało przetarg organizowany przez Polsk
Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci na wdro enie programu „PL2002/000-580-06.04.13 Promotion of
employment and HRD – Zachodniopomorskie Region”. Ogólna warto kontraktu wyniesie 1,03 mln euro.
Szacowany udział DGA S.A. w przychodach Konsorcjum wyniesie około 30% warto ci kontraktu,

5. Przedstawicielstwo w Moskwie

11 listopada Emitent został zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Federacji Rosyjskiej i otrzymał
akredytacj na działalno na całym terytorium Federacji w formie Przedstawicielstwa w Moskwie,

6. Strategia i Zintegrowany System Zarz dzania i Zarz dzania Bezpiecze stwem Informacji dla

EnergiiPro
19 listopada Spółka zawarła umow ze spółk EnergiaPro. Przedmiotem umowy jest opracowanie strategii
EnergiiPro oraz wdro enie Zintegrowanego Systemu Zarz dzania i Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem
Informacji. Wynagrodzenie Emitenta wynikaj ce z powy szej umowy wyniesie 1,56 mln złotych,
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7. Polski Instytut Kontroli Wewn trznej S.A. w Grupie Kapitałowej DGA

20 grudnia weszła w ycie umowa dotycz ca nabycia akcji spółki Polski Instytut Kontroli Wewn trznej
S.A. (PIKW). Na mocy zawartej umowy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nabyło pakiet kontrolny akcji
obejmuj cy 8.750 akcji, tj. 70 % akcji. Przy uwzgl dnieniu zawartych umów towarzysz cych Spółka ma
naby docelowo 90 % akcji PIKW. Polski Instytut Kontroli Wewn trznej to pierwsza profesjonalna, pełnoetatowa, szkoleniowa organizacja w Polsce do spraw audytu wewn trznego, systemów kontroli
wewn trznej, corporate governance, procesów zarz dzania ryzykiem oraz kształcenia audytorów
wewn trznych zatrudnionych we wszystkich organizacjach gospodarki jak i administracji pa stwowej w
Polsce. Uczestniczy w opracowaniu profesjonalnych standardów kwalifikacyjnych i specjalizuje si w
działalno ci szkoleniowej, wydawniczej i doradczej.

Akredytacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci dla DGA w ramach nowego programu
strukturalnego SPO WKP
W dniu 14 grudnia 2004r. Emitent zawarł z Polsk Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci umow , której
przedmiotem jest akredytacja udzielona przez PARP Emitentowi w zakresie wiadczenia usług doradczych na
rzecz beneficjentów Działania 2.1. “Wzrost konkurencyjno ci małych i rednich przedsi biorstw poprzez
doradztwo” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw.
Akredytacja udzielona DGA S.A. dotyczy nast puj cych dziedzin specjalizacji:
− Prowadzenie przedsi biorstwa na terytorium Unii Europejskiej,
− Jako ,
− Innowacje i nowe technologie,
− Ł czenie si przedsi biorstw,
− Pozyskiwanie zewn trznego finansowania na rozwój działalno ci gospodarczej.
Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2013 roku.
Ponadto Emitent został zakwalifikowany na list wykonawców akredytowanych przez PARP do wdra ania
usług w ramach Programu Rozwoju Przedsi biorstw w dziedzinie oceny konkurencyjno ci pozycji
przedsi biorstwa: analizy rynku i okre lenia czynników konkurencyjno ci przedsi biorstw oraz rozwój strategii
przedsi biorstwa.
Nagrody i wyró nienia w IV kwartale
6 grudnia 2004 r firma Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. otrzymała Certyfikat Marki Firmowej Instytutu
Marki Polskiej i Nominacj Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Krajowej Izby Gospodarczej do elitarnego
grona członków zało ycieli Akademii Marek. Nominacja do Akademii Marek jest potwierdzeniem, i DGA
cieszy si w Polsce dobr reputacj i zasługuje na miano Firmy Markowej.
Uzasadnienie Instytutu Marki Polskiej dla wyboru Emitenta brzmiało nast puj co: „DGA SA jest pierwsz w
Polsce publiczn firm konsultingow , która pod dewiz „DORADZAMY WIELKIM JUTRA” ł czy
doradztwo biznesowe z informatyk . Profesjonalna i perfekcyjna grupa kapitałowa, z wielkimi
mo liwo ciami witalnymi. Przebojem doł czyła do grona gwiazd wiatowego konsultingu działaj cych w
Polsce. T pozycj i potencje przekuwa w polsk mark . Jest „Zawsze krok przed klientem”.”

Istotne zdarzenia w IV kwartale 2004 Grupy Kapitałowej DGA S.A.:

1.

Sfinalizowanie realizacji znacz cej umowy z Kompani W glow S.A. na wdro enie Systemu
Zarz dzania Jako ci zgodnie z norm PN-EN ISO 9001:2001; w ramach powy szej umowy systemem
obj to ponad 68 tys. pracowników; warto kontraktu wynosiła 1,5 mln złotych;
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Zawarcie przez Emitenta znacz cej mowy ubezpieczeniowej dot. prowadzenia działalno ci w Federacji
Rosyjskiej; Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej, obj tym umow s uzasadnione koszty i wydatki
zwi zane z powołaniem Przedstawicielstwa w Moskwie na kwot 701 tys. USD;
13 grudnia Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przegl du
sprawozda finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2004 i pierwsze półrocze 2005 roku;
badanie przeprowadzi do wiadczony audytor, spółka Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.;
21 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podj ło uchwał w sprawie sporz dzania
jednostkowych sprawozda finansowych Emitenta zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami
Rachunkowo ci;
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej
pani Krystyn Babiak i pana Władysława Krokowicza (w zwi zku ze zło on wcze niej rezygnacj );
nast pnie NZW powołało w skład Rady Nadzorczej pani El biet Rapczy sk i pana Karola
Działoszy skiego;

Ponadto w dniu 2 grudnia 2004r. S d Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego dokonał rejestracji zmiany nazwy spółki zale nej Grupy Kapitałowej DGA Usługi Audytorskie DGA
Sp. z o.o. Nowa nazwa spółki brzmi DGA Audyt Sp. z o.o.
2.

Opis czynników i zdarze , w szczególno ci o nietypowym charakterze maj cych znaczny wpływ na
osi gni te wyniki finansowe.

I.

Wzrost przychodów w 2004r. jest wynikiem w szczególno ci realizacji projektów – „Promocja
zatrudnienia – Rozwój Zasobów Ludzkich” – Województwo Wielkopolskie i Województwo Lubuskie.
Cech charakterystyczn tych projektów jest liczny udział podwykonawców, którzy prowadz
specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla beneficjentów projektów (beneficjentami s np. bezrobotni lub
otwieraj cy własn działalno gospodarcz ). Warto szkole zleconych to ok. 5,0 mln złotych. W
efekcie DGA zapewnia wysoki poziom merytoryczny projektów, kosztem ni szej mar y zysku.
Uzasadnieniem takiego post powania DGA jest konieczno
zrealizowania kilku projektów
finansowanych ze rodków unijnych, co zapewni udział w kolejnych, du ych kontraktach. Pierwsze z
nich realizowane s ju w 2005 roku.

II.

Ni sza zyskowno
Spółki:

netto w 2004 r. od zakładanej jest nast pstwem kilku zdarze niezale nych od

1.

Przesuni cie w czasie wyboru doradcy w Koncernie Energetycznym EnergiaPro S.A. z siedzib we
Wrocławiu w przedmiocie opracowania strategii oraz wdro enia Zintegrowanego Systemu
Zarz dzania i Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem Informacji skutkowało przesuni ciem na
2005 rok przychodów rz du 600 tys. złotych.

2.

Do dnia sporz dzenia niniejszego raportu, tj. do 18 lutego br. nie został rozstrzygni ty przetarg na
realizacj kompleksowej usługi zwi zanej z przygotowaniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z siedzib w Warszawie do certyfikacji Systemu Zarz dzania Jako ci oraz Systemu
Zarz dzania Bezpiecze stwem Informacji zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2000 i BS
7799-2:2002, przy wykorzystaniu dostarczonych narz dzi informatycznych wraz ze szkoleniem.
Oferta DGA w kwocie 1,4 mln złotych netto została wybrana przez komisj przetargow KRUS.
Protest jednego z uczestników, który przegrał przetarg, doprowadził do wszcz cia procedury
s dowej. W efekcie uniemo liwiło to zawarcie umowy w roku 2004 i realizacj cz ci usług i
dostaw oprogramowania w ubiegłym roku. Spółka planowała uzyska przychody w 2004 r. na
poziomie 300 tys. złotych (głównie dostawa oprogramowania).

3.

W rachunku wyników Spółki wykazane s koszty finansowe w kwocie 525 tys. złotych b d ce
skutkiem ujemnych ró nic kursowych. Kontrakty finansowane ze rodków unijnych s zawierane
w euro. DGA zawarło kilka kontraktów, gdy kurs euro wahał si na poziomie ok. 4,7 złotych za
euro, w zwi zku z umocnieniem si złotego, zapłata za faktury nast powała przy kursie ni szym
nawet o 15%.

4.

W 2004 roku nast pił znaczny wzrost amortyzacji w porównaniu z 2003 rokiem, kiedy amortyzacja
wyniosła 499 tys. zł. Wysoko odpisów amortyzacyjnych w roku 2004 ukształtowała si na
poziomie 923 tys. zł, w tym kwota 197 tys. zł była nast pstwem przyspieszonej amortyzacji w
ramach realizowanego programu inwestycyjnego finansowanego ze rodków pochodz cych z
emisji. Nakłady inwestycyjne w 2004 r. wyniosły 3.990 tys. złotych.
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Wskazanie zdarze , które wyst piły po dniu, na który sporz dzono dane finansowe za IV kwartał, nie
uj tych, a mog cych w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki Emitenta.

Do zdarze , które wyst piły po dniu, na który sporz dzono informacj finansow , a nie s uj te w tych danych i
mog w znacz cy sposób wpłyn
na przyszłe wyniki finansowe Emitenta nale y zaliczy nast puj ce
zdarzenia:
1. Nabycie spółki Meurs Polska Sp. z o.o.
W dniu 11 stycznia 2005 r. Emitent zako czył proces zakupu 100% (670) udziałów w Spółce Meurs
Polska Sp. z o.o. o warto ci nominalnej 100 złotych ka dy, za cen 118 euro za ka dy udział;
Meurs Polska Sp. z o.o. zajmuje si doradztwem w zakresie diagnozy i optymalizacji potencjału
ludzkiego w organizacjach, tworzeniem i adaptacj narz dzi wspieraj cych zarz dzanie personelem.
Nabywana Spółka posiada nowoczesne narz dzia do selekcji, rekrutacji, badania i oceny potencjału
kadrowego. Meurs Polska Sp. z o.o. realizowała projekty m.in. na rzecz PZU S.A.. PLL LOT, Policji
Polskiej. Bardzo znacz cym atutem nabycia Spółki Meurs Polska Sp. z o.o. s jej zasoby unikalnych
narz dzi informatycznych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalno ci.
2. Projekty dla EnergiiPro i Amica Wronki współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny o
ł cznej warto ci ok. 9,5 mln złotych
19 stycznia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci ogłosiła, e dwa wnioski Emitenta zgłoszone
do ramach I terminu I edycji konkursu ogłoszonego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społecze stwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój
kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a "Doskonalenie umiej tno ci i kwalifikacji kadr" uzyskały
dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego. S to projekty dla Koncernu
Energetycznego o ogólnej warto ci ok. 6,2 mln złotych – „Wykwalifikowana kadra atutem Koncernu
Energetycznego EnergiaPro na wolnym rynku UE” oraz dla firmy Amica Wronki – „Kompleksowy
program rozwoju kadr dla Amica Wronki S.A.”, którego warto opiewa na 3,3 mln złotych;
3. 9 lutego 2005r. Minister Gospodarki i Pracy dokonał wpisu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. do
rejestru agencji zatrudnienia jako agencji poradnictwa zawodowego. Potwierdzeniem dokonania wpisu
jest stosowny certyfikat. Uzyskanie certyfikatu jest nast pnym krokiem w pozyskiwaniu przez Emitenta
stosownych uprawnie w ramach budowy centrum kompetencji w sferze rozwoju zasobów ludzkich
przyj tym w strategii rozwoju DGA S.A.
Nagrody i wyró nienia:
1. 8 stycznia br. Stefan Mikołajczak Marszałek Województwa Wielkopolskiego wr czył spółce Doradztwo
Gospodarcze DGA S.A. Nagrod Gospodarcz Województwa Wielkopolskiego w kategorii Instytucje
Finansowe. Doradztwo Gospodarcze DGA w ostatnich trzech latach było w gronie firm nominowanych
do Nagrody Gospodarczej.
2. 12 lutego br. w Warszawie Prezes Zarz du odebrał z r k pana Premiera Marka Belki nagrod Lidera
Polskiego Biznesu w XIV edycji presti owego konkursu Business Centre Club jako jedyna w powy szej
edycji konkursu firma z Wielkopolski. Zaszczytny tytuł Lidera Polskiego Biznesu przyznany został za
konsekwentny rozwój przedsi biorstwa oparty na nowoczesnym systemie zarz dzania, dbało ci o
zaspokajanie potrzeb kontrahentów przejawiaj cej si rozszerzaniem zakresu wiadczonych usług oraz
stałym podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionej kadry.
4.

Stanowisko zarz du odno nie mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz wyników
na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych.

18 lutego 2005 roku w raporcie bie cym nr 4/2005 Spółka opublikowała korekt prognozy finansowej na rok
2004. Wyja nienie do korekty zostało zamieszczone w punkcie 2 niniejszego komentarza do raportu SA-QSr
IV/2004. Korekta prognozy na rok 2004 została opracowana w oparciu o aktualny stan zaewidencjonowania
operacji gospodarczych oraz ostro n wycen poszczególnych pozycji bilansowych na dzie 31 grudnia 2004
roku.
Jednocze nie w powy szym raporcie bie cym Zarz d podtrzymał opublikowan wcze niej prognoz wyników
finansowych na lata 2005 i 2006 i poinformował, e na dzie sporz dzenia raportu warto
ju
zakontraktowanych przychodów ze sprzeda y usług przez Spółk na rok 2005 wynosi 17,8 mln zł, co stanowi
prawie 55% zało onych przychodów.
Ryzyko zwi zane z badaniem wyników finansowych zwi zane z podj tym programem inwestycyjnym, w
szczególno ci dotycz cym produktów informatycznych.
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Wskazanie akcjonariuszy posiadaj cych bezpo rednio lub po rednio poprzez podmioty zale ne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie
zmian w strukturze własno ci znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego

Zgodnie z wiedz Zarz du Spółki od opublikowania raportu za IV kwartał nie zaszły zmiany w zakresie akcji
posiadanych przez akcjonariuszy dysponuj cych co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki.
Tabela nr 1. Akcjonariusze dysponuj cy bezpo rednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzie 23.02.2005r.:

Imi i nazwisko akcjonariusza

Andrzej Głowacki
Piotr Koch
Anna Szyma ska
Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska
ródło: Emitent

6.

Liczba
głosów na
WZ

Warto
nominalna
Akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Udział w
liczbie głosów
na WZ

1 183 284
166 671

1 183 284
166 671

52,36%
7,37%

52,36%
7,37%

145 629
113 990

145 629
113 990

6,44%
5,04%

6,44%
5,04%

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby
zarz dzaj ce i nadzoruj ce emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie
od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby
nadzoruj ce i zarz dzaj ce emitenta (osoby nadzoruj ce nie posiadaj akcji emitenta).

Tabela nr 2. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarz dzaj ce emitenta na dzie 23.02.2005r.:
Imi i nazwisko

Andrzej Głowacki
Anna Szyma ska
Waldemar Przybyła
Paweł Radziłowski
Jacek Musiał
ródło: Emitent
7.

Stanowisko

Prezes Zarz du
Wiceprezes Zarz du
Wiceprezes Zarz du
Wiceprezes Zarz du
Wiceprezes Zarz du

Liczba głosów
na WZ

Warto
nominalna
Akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Udział w
liczbie głosów
na WZ

1 183 284

1 183 284

52,36%

52,36%

145 629
94 546

145 629
94 546

6,44%
4,18%

6,44%
4,18%

94 363
3 927

93 363
3 927

4,18%
0,17%

4,18%
0,17%

Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania
arbitra owego lub organem administracji publicznej, z uwzgl dnieniem informacji odno nie
post powania dotycz cego zobowi za lub wierzytelno ci Emitenta lub jednostki od niego zale nej,
którego warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostki od niego zale nej nie tocz si post powania przed s dem,
organem wła ciwym dla post powania arbitra owego, czy te organem administracji publicznej, których warto
stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
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Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostk od niego zale n jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powi zanymi, je eli warto tych transakcji (ł czna warto zawartych w okresie od
pocz tku roku obrotowego) przekracza wyra on w złotych równowarto kwoty 500.000 EUR –
je eli nie s one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych,
pomi dzy jednostkami powi zanymi, a ich charakter i warunki wynikaj z bie cej działalno ci
operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostk od niego zale n .

Ani Emitent, ani jednostka od niego zale na nie zawarły jakichkolwiek transakcji z podmiotami powi zanymi,
których warto w okresie ostatnich 12 miesi cy przekraczałyby wyra on w złotych równowarto 500.000
euro.
9.

Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostk od niego zale n por cze kredytu lub
po yczki lub udzieleniu gwarancji – ł cznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale nej od tego
podmiotu, je eli ł czna warto istniej cych por cze lub gwarancji stanowi równowarto co
najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostek od niego zale nych nie miały miejsca por czenia znacznych
kredytów, po yczek czy te udzielenia gwarancji.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej,
finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci realizacji
zobowi za .
I. Sytuacja kadrowa
W IV kwartale 2004 r. zatrudnienie w Spółce dominuj cej przedstawiało si nast puj co:
- rednie zatrudnienie w okresie 01.10. – 31.12.2004 r.
- stan zatrudnienia na dzie 31.12.2004 r.
- liczba zawartych na 31.12.2004r. umów o współprac z konsultantami

– 22,25 etatów;
– 34 osoby;
- 147;

W spółce zale nej DGA Audyt Sp. z o.o. zatrudnienie wygl dało odpowiednio:
- rednie zatrudnienie w okresie 01.10. – 31.12.2004 r.
- stan zatrudnienia na dzie 31.12.2004 r.

– 14,33 etatów;
– 13 osób;

II. Sytuacja maj tkowa i finansowa
Wynik działalno ci Grupy Kapitałowej za okres 01.10.- 31.12.2004 r. oraz jej sytuacj finansow na koniec
okresu prezentuj poni sze dane i wska niki.
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Tabela nr 3. Wybrane pozycje wyników finansowych Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA
S.A. na dzie 31.12.2004 r. oraz odpowiednio 31.12.2003 r. w tys. zł.

Wyszczególnienie

31.12.2004

31.12.2003

1. Suma bilansowa w tys. zł.

27 580,5

13 419

2. Aktywa trwałe w tys. zł.

6 744,3

2 394

3. Aktywa obrotowe w tys. zł.

20 836,2

11 025

4. Kapitał własny w tys. zł.

23 097,5

6 359

5. Zobowi zania i rozliczenia mi dzyokresowe w tys. zł.

4 277,3

6 849

6. Przychody ze sprzeda y w tys. zł.

31 020,2

16 191

7. Koszty działalno ci operacyjnej w tys. zł.

27 592,6

13 417

8. Wynik na sprzeda y w tys. zł.

3 427,6

2 774

9. Wynik finansowy brutto w tys. zł.

3 090,7

2 776

10. Wynik finansowy netto w tys. zł.

2 707,1

2 057

11. Rentowno

maj tku w %

9,8

15,3

12. Rentowno

maj tku trwałego w %

40,1

85,9

13. Rentowno

netto sprzeda y w %

8,7

12,7

14. Rentowno

brutto sprzeda y w %

11,0

17,2

15. Rentowno

kapitału własnego w %

11,7

32,4

16. Płynno

– wska nik płynno ci I

5,3

4,7

17. Płynno

– wska nik płynno ci szybki

5,2

4,4

18. Stopa zadłu enia w %

15,5

51,0

19. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym

344,7

274,5

20. Trwało

84,9

49,5

struktury finansowania
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Sprzeda
Za cztery kwartały roku 2004 Grupa Kapitałowa DGA zrealizowała sprzeda w wysoko ci 31.020 tys. zł. w
stosunku do 16.191 tys. zł. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział procentowy przychodów Spółki
dominuj cej stanowił 90 % sprzeda y całej Grupy. Relacje s nast puj ce:
1) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. – 28.582,5 tys. zł. z nast puj cym udziałem poszczególnych pionów:
- Pion Integracji Europejskiej – 10.956,5 tys. zł. - 38,3 %,
- Pion Konsultingu Zarz dczego i Produktów IT – 9.649,3 tys. zł. – 33,8 %,
- Pion Doradztwa Biznesowego – 7.660,4 tys. zł. – 26,8 %
2) DGA Audyt Sp. z o.o. – 1.227,0 tys. zł
3) Polski Instytut Kontroli Wewn trznej S.A. – 1.641,9 tys. zł.

Powy sze przychody zawieraj obroty zrealizowane wewn trz Grupy, które za 4 kwartały wyniosły 431 tys. zł. i
w skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały wył czone.
Przychody ze sprzeda y produktów (usług) stanowiły 96,8 % przychodów Grupy.

Rentowno
Za 4 kwartały roku 2004 przy 91,6 % - owym wzro cie sprzeda y DGA zwi kszyła zysk operacyjny o 40 %, co
zaowocowało rentowno ci operacyjn na poziomie 11, % - nieco ni sz ni w porównywalnym okresie roku
2003 (17,2 %). Zysk netto wzrósł o 31,6 % do 2.707,1 tys. zł.
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Poni ej zaprezentowano informacje o przychodach, wynikach finansowych na poszczególnych rodzajach
działalno ci oraz rentowno ci tych e działalno ci w uj ciu za cztery kwartały roku 2004 oraz analogiczny okres
roku poprzedniego:
31.12.2004 r.

31.12.2003 r.

Dynamika %

tys. zł.
Przychody ze sprzeda y, w tym:

31.020,2

16.190,8

91,6

Przychody ze sprzeda y produktów

30.037,8

16.190,8

85,5

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów
Zysk brutto ze sprzeda y
Rentowno

brutto sprzeda y

Zysk ze sprzeda y
Rentowno

sprzeda y

Zysk na działalno ci operacyjnej
Rentowno

operacyjna

Zysk netto
Rentowno

netto

EBITDA*
Rentowno

EBITDA

982,4

-

-

13.300,2

7.381,5

80,2

42,9

45,6

(5,9)

3.427,6

2.774, 2

23,6

11,0

17,1

3.160,5

2.632,7

10,2

16,3

2.707,1

2.057,0

8,7

12,7

4.157,3

3.149,1

13,4

19,4

(35,7)
20
(37,4)
31,6
(31,5)
32
(31)

* zysk z działalno ci operacyjnej powi kszony o amortyzacj
W czterech kwartałach 2004 r. podstawowym ródłem przychodów Grupy była sprzeda usług – 96,8 %
przychodów, cho podmiot dominuj cy osi gn ł równie przychody ze sprzeda y towarów w postaci
oprogramowania – 3,2 % przychodów Grupy.
Zysk brutto na sprzeda y w omawianym okresie wyniósł 13.300,2 tys. zł i był o 80,1 % wy szy w odniesieniu
do porównywalnych danych za cztery kwartały roku 2003. Koszty działalno ci operacyjnej to kwota 27.592,5
tys. zł. stanowi ca 105,6 % kosztów analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk na sprzeda y ukształtował
si na poziomie 3.427,6 tys. zł. w stosunku do 2.774,2 tys. zł. na koniec czwartego kwartału roku 2003.
Pozostałe przychody operacyjne osi gn ły poziom 216 tys. zł. w stosunku do 59,2 tys. zł w roku 2003, koszty
operacyjne za 483,1 tys. zł w stosunku do 200,7 tys. zł. w porównywalnym okresie roku poprzedniego. W
pozostałych kosztach operacyjnych najistotniejsz pozycj stanowi warto zlikwidowanego maj tku trwałego,
tj. nieumorzona do 30 czerwca warto inwestycji w obiekcie stanowi cym poprzedni siedzib Spółki
dominuj cej – 169 tys. zł. Inne koszty operacyjne to odpisy aktualizuj ce nale no ci na kwot 163 tys. zł.,
darowizny – 12,5 tys. zł., koszty sprzeda y maj tku trwałego – 26 tys. zł., koszt własny sprzeda y pozostałej –
68 tys. zł. oraz inne koszty operacyjne na kwot 48,8 tys. zł.
W rezultacie zysk na działalno ci operacyjnej za cztery kwartały br. wyniósł 3.160,5 tys. zł. i był o 20 % wy szy
od wyniku za okres porównywalny.
Warto EBITDA wyniosła w raportowanym okresie 2004 r. 4.157,3 tys. zł. i była wy sza od danych
porównywalnych o 32 %. Rentowno EBITDA – 13,4 – uległa nieznacznemu pogorszeniu w stosunku do
analogicznego okresu 2003 r. – 19,4.
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Przychody finansowe w prezentowanych trzech kwartałach wyniosły 495,7 tys. zł w stosunku do 214 tys. w roku
2003. Zło yły si na nie: uzyskane odsetki od rodków pieni nych zgromadzonych na rachunkach bankowych
w kwocie 404,5 tys. zł oraz udziały w zyskach w spółce stowarzyszonej Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i
Wspólnicy Spółka Komandytowa w kwocie 90,3 tys. zł.
Koszty finansowe wyniosły 565,5 tys. zł. Zło yły si na nie przede wszystkim ujemne ró nice kursowe – 399,6
tys. zł., zapłacone odsetki (głównie leasingowe) – 34,9 tys. zł. oraz inne koszty finansowe (m.in. prowizja od
gwarancji bankowej) – 131 tys. zł.
Po uwzgl dnieniu obci e podatkowych Grupa odnotowała w czterech kwartałach 2004 r. zysk netto w
wysoko ci 2.707,1 tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do okresu porównywalnego o 31,6 %.

Płynno
Za cztery kwartały 2004 r. Grupa zanotowała przepływy pieni ne z działalno ci operacyjnej w wysoko ci
(4.652,7) tys. zł. w porównaniu z 1.358,6 tys. zł. w okresie czterech kwartałów roku 2003.
Na poziom tej pozycji in plus wpłyn ł wzrost stanu zobowi za krótkoterminowych o 1.328,7 tys. zł.
In minus wpłyn ł w głównej mierze istotny spadek stanu rozlicze mi dzyokresowych o (8.292,6) tys. zł.
Zmiana tej pozycji jest konsekwencj zmiany przychodów przyszłych okresów wynikaj cej z całkowitej
realizacji w roku 2004 projektu PL 01.06.09.01-02-15 „Rozwój zasobów ludzkich – promocja zatrudnienia i
rozwoju zasobów ludzkich w Wielkopolsce”- (4.345,8) tys. zł. oraz zmiany stanu rozlicze mi dzyokresowych
kosztów (3.909,7) tys. zł., stanowi cej rezultat pracy nad nowymi produktami Spółki (oprogramowanie);
Kolejn pozycj maj c ujemny wpływ na działalno
zł.

operacyjn stanowi wzrost stanu nale no ci – (929,1) tys.

Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej wyniosły (4.773,8) tys. zł. w stosunku do (1.005,7)
tys. zł. w analogicznym okresie roku 2003 r. Zło yły si na nie głównie wydatki na nabycie aktywów
finansowych – zakup bonów skarbowych (4.003,0 tys. zł.) oraz bankowa lokata terminowa (4.000,0 tys. zł.)
Grupa realizowała ponadto znacz ce inwestycje w rzeczowy maj tek trwały oraz warto ci niematerialne i
prawne. Ogólna kwota wydatków na ten cel to 3.985,8 tys. zł. W czterech kwartałach roku 2004 r. poczyniono
istotne inwestycje w budynki i lokale; w zwi zku ze zmian siedziby w nowy obiekt zainwestowana została
kwota 1.093,1 tys. zł. Na jego wyposa enie wydatkowano dalszych 481,5 tys. zł. Istotny wzrost liczby
konsultantów spowodował konieczno zakupu dalszych dwóch mieszka słu bowych w Warszawie. Ł czny
wydatek z tego tytułu na 31 grudnia 2004 r. wyniósł 544,3 tys. zł. Dalszy intensywny rozwój Grupy wymusza
ci głe inwestycje w sprz t komputerowy; w czterech kwartałach br. na zakupy urz dze informatycznych
wydatkowana została kwota 1.148,2 tys. zł. Zakup warto ci niematerialnych stanowił 230,7 tys. zł.
Ponadto podmiot dominuj cy dokonał podwy szenia warto ci udziałów w spółce stowarzyszonej Kancelaria
Prawna Marcin Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa o kwot 24 tys. zł., oraz powołał now spółk
Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA Sp. z o.o. na udziały w której przeznaczył 120 tys. zł. W m-cu grudniu
2004 r. zakupiono ponadto 70 % udziałów w spółce Polski Instytut Kontroli Wewn trznej S.A. za kwot ogółem
237,5 tys. zł.
Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej wykazały warto dodatni na poziomie 14.532,2 tys.
zł. odzwierciedlaj c głównie nadwy k wpływów netto z emisji akcji serii F i G (14.740,8 tys. zł) nad
wydatkami zwi zanymi z wypłat dywidendy za rok 2003 w kwocie 678 tys. zł. oraz leasingiem finansowym i
odsetkami (106,5,5 tys. zł).
Kierunki przepływów pieni nych netto w poszczególnych rodzajach działalno ci ogólnie nale y oceni jako
dobre.
Poprawy wymagaj przepływy działalno ci operacyjnej, która generuj c zbyt mało rodków pieni nych nie
zabezpieczyła pokrycia wszystkich finansowych potrzeb bie cej działalno ci firmy. Ujemne przepływy netto z
działalno ci inwestycyjnej potwierdzaj realizacj zaplanowanych w roku 2003 przedsi wzi inwestycyjnych,
natomiast dodatnie przepływy z działalno ci finansowej odzwierciedlaj przede wszystkim wpływ do kasy firmy
rodków uzyskanych z emisji akcji.
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Maj tek
Na koniec IV kwartału mo na sformułowa
Kapitałowej:

nast puj ce uwagi dotycz ce stanu maj tkowego Grupy

1) W maj tku Grupy zdecydowanie wi kszy udział posiada maj tek obrotowy - stanowi a 75,5 %
aktywów ogółem (za cztery kwartały roku 2003 odpowiednio 81,6 %). Podstawow pozycj aktywów
obrotowych stanowi nale no ci – 29,5 % (za cztery kwartały okresu porównywalnego - 12,8 %). S to
w głównej mierze nale no ci od odbiorców. Kolejn istotn pozycj stanowi inwestycje
krótkoterminowe – 25,75 % aktywów ogółem. Na pozycj t zło yły si rodki pieni ne w kasie i na
rachunku.
2) Maj tek trwały stanowi głównie rzeczowe aktywa trwałe – 17,4 % aktywów ogółem, w stosunku do
16 % w danych porównywalnych na 31 grudnia 2003 r. W ramach tej grupy najistotniejsze pozycje to
budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej – 5,0 % sumy bilansowej, oraz urz dzenia
techniczne i maszyny – 5,96 %. Warto pierwszej kwoty stanowi w głównej mierze inwestycje w
obce rodki trwałe zwi zane z uruchomieniem w drugim kwartale roku nowej siedziby obu podmiotów
wchodz cych w skład Grupy, oraz b d ce własno ci Spółki dominuj cej dwa mieszkania słu bowe
zlokalizowane w Warszawie. Na drug kwot składa si przede wszystkim warto posiadanego przez
spółki sprz tu komputerowego.
3) Suma bilansowa aktywów Grupy Kapitałowej wynosi 27.580,5 tys. zł. stanowi c 211,9 % sumy
bilansowej za cztery kwartały roku poprzedniego.

ródła finansowania
Rozpatruj c zestawienie analityczne ródeł finansowania działalno ci Grupy nale y zauwa y , e:
1) W IV kwartale Grupa finansowała swoj działalno w głównej mierze – 83,7 % - kapitałami
własnymi, (w analogicznym okresie roku poprzedniego 66,2 %). Wzrost zaanga owania kapitału
własnego wynika z jego wzrostu spowodowanego emisj nowych akcji.
2) Na poziom kapitałów obcych wpływ wywarły przede wszystkim zobowi zania krótkoterminowe z
udziałem procentowym w sumie bilansowej 14,3 %, w stosunku do 32,4 % sumy bilansowej danych
porównywalnych za rok 2003. Na warto zobowi za krótkoterminowych zło yły si głównie
zobowi zania wobec dostawców – 12,2 % pasywów ogółem (za cztery kwartały roku poprzedniego
odpowiednio 32,4 %). Wszystkie zobowi zania wobec dostawców Grupy to zobowi zania zwi zane z
finansowaniem bie cej działalno ci, w zdecydowanej wi kszo ci nieprzeterminowane.
3) Suma bilansowa ródeł finansowania maj tku Grupy wynosi 27.580,5 tys. zł stanowi c 211,9 % sumy
bilansowej za trzy kwartały roku poprzedniego.
Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej DGA w IV kwartale była dobra. Na bie co spłacane były wszelkie
zobowi zania.
Ponadto z informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w
Spółce dominuj cej wskaza nale y na fakt zawierania kolejnych kontraktów i dalszego zwi kszania liczby
umów podpisywanych z konsultantami.
Program inwestycyjny
Aktualnie DGA S.A. tworzy kilka nowych produktów informatycznych, w tym:
DGA Customer Relationship Management
DGA Controling
DGA Quality 2.0 i 3.0
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DGA Process 2.0 i 3.0
DGA Balance ScoreCard
DGA Learning wraz z wersj 2.0
DGA Enterprise Content Management
Do nowo tworzonych projektów inwestycyjnych Emitenta nale :
Polskie Centrum Bezpiecze stwa Informacji
Centrum Human Resources Development
DGA Business Portal
Centrum Przygotowania i Nadzorowania Inwestycji
Rozwój DGA na Rynkach Europejskich
Zintegrowany System Opisu i Optymalizacji Organizacji
Realizowane inwestycje s zgodne z kierunkami wskazanymi w prospekcie emisyjnym.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki w
perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.
Analizuj c czynniki, które b d miały wpływ na wyniki Emitenta w perspektywie, co najmniej kolejnego
kwartału nale y zwróci uwag na nast puj ce z nich:

- czynniki zewn trzne:
post puj cy, dalszy rozwój gospodarczy kraju i co za tym idzie planowany wzrost PKB,
napływ rodków unijnych, zarówno do przedsi biorców i samorz dowców – rodki strukturalne,
ni sze podatki dla przedsi biorców,
wzrost eksportu usług, w szczególno ci na rynku wschodnim,
prognozowany wzrost inwestycji,
spadek inflacji,
wzrost warto ci złotego,
napływ kapitału zagranicznego,
ogólnie pozytywne czynniki makroekonomiczne.

- czynniki wewn trzne:
istotnie zwi kszona liczba zawartych w Spółce dominuj cej umów o współpracy z Konsultantami co zgodnie z
zało eniami powinno znacz co przeło y si na poziom przychodów realizowanych przez grup w kolejnych
kwartałach, wzrost potencjału ludzkiego Spółki;
daleko zaawansowane pierwsze wdro enia nowych produktów – DGA Controlling (narz dzie wspomagaj ce
controlling operacyjny) oraz DGA BSC (narz dzie wspomagaj ce controlling strategiczny);
intensywne prace nad projektami finansowanymi ze rodków pochodz cych z emisji publicznej akcji
powołanie nowej spółki Doradztwo Podatkowe DGA&SAJA Sp. z o.o. poprzez utworzenie której Grupa ma
zamiar rozszerzy zakres wiadczonych usług, jak równie pozyskiwa ci gle nowych klientów;
efekt synergii powstały w wyniku poszerzenia Grupy Kapitałowej DGA o nowe podmioty: Polski Instytut
Kontroli Wewn trznej S.A. i Meurs Polska Sp. z o.o.
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zatrudnienie w spółce zale nej DGA Audyt Sp. z o.o. nowych pracowników w działach: audytu oraz
usługowego prowadzenia ksi g rachunkowych.
rozpocz cie w spółce zale nej DGA Audyt Sp. z o.o. prac nad wdro eniem nowego produktu –
„implementacja zasad Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci i Mi dzynarodowych Standardów
Sprawozdawczo ci Finansowej” w spółkach giełdowych.
programy szkoleniowe.
projekty unijne.

12. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
W omawianym okresie Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z o wiadczeniem
opublikowanym w raporcie bie cym nr 3/2004.
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