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Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów na utratę wartości udziałów w spółkach 

zależnych 

Raport bieżący nr 7/2015 

 

Zarząd DGA S.A. informuje, że w związku z trwającymi pracami nad rocznym sprawozdaniem finansowym 
za 2014 r. oraz po przeprowadzeniu analiz finansowych i testów na utratę wartości udziałów spółek 

nienotowanych na rynku aktywnym, w dniu  20 lutego 2015 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów na 
utratę wartości udziałów w następujących spółkach zależnych:  

 

a) Ateria Sp. z o.o. – odpis na kwotę 2.095.061,60 zł. Po dokonaniu odpisu wartość spółki Ateria Sp. z o.o. 
w księgach rachunkowych DGA S.A. wynosić będzie 1.665.678,40 zł. 

 
b) Audiobook.pl Sp. z o.o. – odpis na kwotę 319.952,- zł. Po dokonaniu odpisu wartość spółki 

Audiobook.pl Sp. z o.o. w księgach rachunkowych DGA S.A. wynosić będzie 240.048,- zł. 

 
c) Life Fund Sp. z o.o. – odpis na kwotę 476.266,86 zł. Po dokonaniu odpisu wartość spółki Life Fund Sp. z 

o.o. w księgach rachunkowych DGA S.A. wynosić będzie 1.199.205,- zł. 
 

Odpis na udziałach spółki Life Fund Sp. z o.o. związany jest z dokonaniem przez tę spółkę w swoich 

księgach rachunkowych odpisu na posiadanych udziałach w spółkach: 
- Alekiedy.pl Sp. z o.o. – po dokonaniu odpisu wartość spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. w księgach 

rachunkowych Life Fund Sp. z o.o. wynosić będzie 0, 
- DGA HCM Sp. z o.o. – po dokonaniu odpisu wartość spółki DGA HCM Sp. z o.o. w księgach 

rachunkowych Life Fund Sp. z o.o. wynosić będzie 0, 
-  Audiobook.pl Sp.  z o.o. – po dokonaniu odpisu wartość spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. w księgach 

rachunkowych Life Fund Sp. z o.o. wynosić będzie 59.705,- zł. 

 
Uzasadnieniem dla podjęcia powyższej decyzji były przede wszystkim niekorzystne wyniki finansowe 

spółek, na których dokonano odpisu wartości udziałów.  
 

Ww. odpisy w łącznej kwocie 2.891.280,46 zł zostaną ujęte w kosztach finansowych DGA S.A. i wpłyną 

bezpośrednio na obniżenie jednostkowego wyniku netto za 2014 r.  
 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie 
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