
 
 

 

 

 
 

Poznań,  dnia 19.03.2010 r. 
 

 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Raport bieŜący nr 9/2010 

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. w Poznaniu informuje, Ŝe w dniu 18 marca 2010 r. Rada 
Nadzorcza dokonała wyboru spółki Misters Audytor Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania rocznego 
sprawozdania finansowego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej  DGA S.A. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. Spółka Misters 
Audytor Sp. z o.o. wybrana została takŜe celem przeprowadzenia przeglądów jednostkowego i 
skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i Grupy 
Kapitałowej DGA S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2010 r. 
 
1. Badanie przeprowadzi firma Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30. 
Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KRBR pod poz. 
63.  
 
2. Data wyboru – 18 marca 2010 roku. 
 
3. Firma Misters Audytor Sp. z o.o. przeprowadzała w Spółce: 
- badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2005, 2006, 

2007, 2008 oraz 2009.  
- przegląd jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania Spółki oraz Grupy Kapitałowej 
sporządzonych na dzień 30.06.2006 r., 30.06.2007 r., 30.06.2008 r.  oraz na dzień 30.06.2009 r. 
 
4. Wybór audytora, zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem Spółki, został dokonany poprzez podjęcie 
stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Audytu spółki Doradztwo 
Gospodarcze DGA S.A. 

Rekomendacja uwzględniała w szczególności porównanie wybranej oferty z innymi ofertami pod względem 
ceny, rzetelności, niezaleŜności oraz opinii o osobie (podmiocie) ubiegającej się o pełnienie funkcji biegłego 
rewidenta. 

Mając na uwadze art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym firma Misters Audytor  
Sp. z o.o. zobowiązana jest do zmiany kluczowego biegłego rewidenta, który będzie wykonywać czynności 
rewizji finansowej. 

 



 

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 

Podpis osoby reprezentującej Spółkę: 

 
 
       Anna Olszowa  
         Prokurent  
 
 


