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Informacja o utworzonych rezerwach, odpisach aktualizacyjnych należności i
wycenie pakietu akcji spółki R&C Union S.A. i ich wpływie na wyniki finansowe za
III kw. 2013 r. po złożeniu przez Zarząd R&C Union S.A. wniosku o ogłoszenie
upadłości R&C Union S.A. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami

Raport bieżący nr 27/2013
Zarząd DGA S.A. informuje, że w związku ze złożeniem przez Zarząd R&C Union S.A. wniosku o
ogłoszenie upadłości spółki R&C Union S.A. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami o czym
informowano w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 26 września 2013 r. Zarząd DGA S.A. podjął decyzję
o utworzeniu następujących rezerw kosztowych, które obciążą wynik finansowy III kw. 2013 r.:
- rezerwa na kwotę 2.900.000,- PLN wynikająca z zapisów umowy sprzedaży wierzytelności zawartej
pomiędzy DGA S.A., a spółką Ateria Sp. z o.o., dotyczących udzielonych pożyczek spółce R&C Union S.A.
O umowie tej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2013 z dnia 9 września 2013 r.
W Umowie Strony zastrzegły, że jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania wskazanej Umowy
sprzedaży wierzytelności, R&C Union S.A złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki oraz w przypadku,
gdy windykacja wierzytelności będąca przedmiotem niniejszej Umowy okaże się dla Ateria Sp. o.o. w
całości lub w części bezskuteczna, wówczas DGA S.A. będzie zobowiązana do uiszczenia na rzecz Ateria
Sp. z o.o. różnicy pomiędzy wartością wierzytelności – 2.900.000 zł, a kwotą wyegzekwowaną od R&C
Union S.A.
- rezerwa na kwotę 62.268,49 PLN wynikająca z udzielonego przez DGA S.A. poręczenia pożyczki
pieniężnej zaciągniętej przez R&C Union S.A.
Ponadto spółka zależna od DGA S.A. - Ateria Sp. z o.o. jako wierzyciel spółki R&C Union S.A. dokonała
odpisów aktualizujących należności w kwocie 90.537,23 PLN.
Kwoty te obciążą wyniki finansowe za III kw. 2013 r.
Podstawą podjęcia powyższych decyzji jest ostrożne podejście do wyceny posiadanych aktywów oraz
uwzględnienie w sprawozdaniu finansowym ryzyk wynikających ze złożenia przez Zarząd R&C Union S.A.
w dniu 26 września 2013 r. wniosku o upadłość spółki R&C Union S.A. z możliwością zawarcia układu.
Do dnia publikacji niniejszego raportu sąd nie wydał postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki R&C
Union S.A., a także nie jest znana data i treść jego opublikowania.
Ponadto Zarząd DGA S.A. informuje, że w wyniku złożenia wniosku o upadłość przez R&C Union S.A.,
która notowana jest na rynku NewConnect kurs tej spółki uległ znaczącemu obniżeniu, co wpłynie
negatywnie na wycenę posiadanego przez DGA S.A. pakietu akcji. W samym III kw. 2013 r. wycena
posiadanego pakietu akcji R&C Union S.A. uległa zmniejszeniu o 2.134.044,57 PLN, co obciąży koszty
finansowe DGA S.A.
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