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ANEKS NR 1  
zatwierdzony przez Komisj ę Nadzoru Finansowego w dniu 2 pa ździernika 2007 r. 
do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcz e DGA Spółka Akcyjna 

zatwierdzonego przez Komisj ę Nadzoru Finansowego w dniu 25 wrze śnia 2007 r. 
 
 
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 28 września 2007 r. rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2007, 
zawierającego rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. wraz z danymi porównywalnymi, które podlegało 
przeglądowi przez Misters Audytor Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w formie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2007. Z powyŜszym rozszerzonym skonsolidowanym raportem 
półrocznym PSr 2007 oraz ze sprawozdaniem finansowym za sześć miesięcy roku obrotowego 2007 wraz z opinią z przeglądu niezaleŜnego biegłego rewidenta moŜna się 
zapoznać na stronie internetowej Emitenta – www.dga.pl w dziale „relacje inwestorskie”, część „wyniki finansowe”. 
 
Zmiany w tre ści Prospektu zwi ązane z opublikowaniem rozszerzonego skonsolidowaneg o raportu półrocznego PSr 2007 – wprowadzenie 
Informacje dotyczące okresu 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., przedstawione w Prospekcie, zostały zaprezentowane w oparciu o śródroczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe spółki Doradztwo Gospodarcze DGA za drugi kwartał 2007 r., które nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta i które zostało podane do publicznej 
wiadomości w formie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 2/2007 dnia 8 sierpnia 2007 r.  
Informacje zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za sześć miesięcy roku obrotowego 2007 nie odbiegają w sposób istotny od informacji dotyczących okresu dwóch 
kwartałów 2007 r., zaprezentowanych uprzednio w Prospekcie. Główne róŜnice pomiędzy informacjami dotyczącymi okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r., 
prezentowanymi w sprawozdaniach PSr 2007 i QSr 2/2007, zostały przedstawione w niniejszym Aneksie do Prospektu. 
RóŜnice pomiędzy informacjami dotyczącymi okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r., prezentowanymi w sprawozdaniach PSr 2007 i QSr 2/2007, wynikają przede 
wszystkim z (a) błędu podczas konsolidacji sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej DGA, polegającego na nie wyłączeniu przychodów i kosztów w ramach Grupy 
Kapitałowej DGA w kwocie 236 tys. zł oraz (b) błędnego ujęcia usług w toku w ramach Grupy Kapitałowej DGA w kwocie 22 tys. zł. RóŜnice dotyczą prezentacji przychodów i 
kosztów i nie miały Ŝadnego wpływu na wynik Grupy Kapitałowej DGA. 
 
RóŜnice dotyczą następujących pozycji sprawozdań skonsolidowanych: 
Wybrane dane finansowe I-VI 2007 I-VI 2007 

Komentarz Dane wykazane w Prospekcie, 
wg raportu za II kwartał 2007 

Dane wg raportu za pierwsze 
półrocze 2007 

Rachunek zysków i strat 

Przychody netto ze sprzedaŜy 18 368 18 110 

Koszt własny sprzedaŜy 13 446 13 189 

Zysk brutto ze sprzedaŜy 4 922 4 921 

Zysk ze sprzedaŜy 753 752 

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 892 891 

Zysk  brutto (zysk przed opodatkowaniem) 1 307 1 306 

Zysk netto jednostki dominującej / jedną akcję (zł) 0,57 0,56 
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Bilans 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 7 269 7 196 

Aktywa obrotowe 30 621 30 548 

Aktywa razem 40 083 40 010 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 692 1 619 

Zobowiązania krótkoterminowe 18 981 18 908 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 692 19 619 

Pasywa razem 40 083 40 010 

Sprawozdanie z przepływu środków pienięŜnych 

Zmiana stanu zobowiązań - 1 397 - 1 399 

Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej - 4 004 - 4 006 

Odsetki, udziały w zyskach - 230 - 265 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej - 4 354 - 4 391 

Dywidendy otrzymane 169 204 

Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych 0 - 300 

Inne wydatki - 300 0 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej - 766 - 731 

Dywidendy wypłacone - 2 0 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej - 254 - 252 
 
RóŜnice pomiędzy informacjami dotyczącymi okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r., prezentowanymi w sprawozdaniach PSr 2007 i QSr 2/2007 nie wpływają znacząco 
na ocenę Emitenta i jego akcji. 
Zwraca się uwagę inwestorów, Ŝe informacje zaprezentowane w rozszerzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki Doradztwo Gospodarcze DGA za okres od 
1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. dotyczą następujących punktów Prospektu: 
Część I Prospektu - Podsumowanie: 
� Punkt 3 - Kluczowe informacje dotyczące wybranych danych finansowych; kapitalizacja i zobowiązania; 
� Punkt 5.2 - Zarys ogólny działalności 
� Punkt 9.3. - Dokumenty dostępne do wglądu 
Część III Prospektu – Dokument rejestracyjny: 
� Punkt 3 – Wybrane dane finansowe 
� Punkt 6.1.1 – Podstawowe obszary działalności. Główne kategorie sprzedawanych produktów lub świadczonych usług (podpunkt: Główne kategorie usług) 
� Punkt 6.2 – Główne rynki (podpunkt: Przychody Grupy Kapitałowej DGA) 
� Punkt 9.1 – Sytuacja finansowa 
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� Punkt 9.2.1 – Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wynik 
działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik 

� Punkt 9.2.2 – Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaŜy neto lub przychodach netto Emitenta 
� Punkt 10.1 – Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta (zarówno krótko- jak i długoterminowego) 
� Punkt 10.2.2 – Zobowiązania 
� Punkt 10.2.3. - Przepływy pienięŜne 
� Punkt 10.3. - Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta 
� Punkt 12.1 - Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaŜy i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaŜy za okres od daty zakończenia ostatniego 

roku obrachunkowego do daty dokumentu rejestracyjnego 
� Punkt 12.2. - Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, Ŝądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 

mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieŜącego roku obrachunkowego 
� Punkt 20.1. - Historyczne dane finansowe 
� Punkt 20.4.2. - Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów 
� Punkt 20.4.3. - Dane finansowe nie pochodzące ze sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta 
� Punkt 20.6. - Śródroczne i inne dane finansowe 
� Punkt 24. - Dokumenty udostępnione do wglądu 
Część IV Prospektu – Dokument ofertowy: 
� Punkt 3.2. - Kapitalizacja i zadłuŜenie 
Część V Prospektu – Załączniki: 
� Punkt 4. – Wykaz odesłań 
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Uzupełnienia tre ści Prospektu, zwi ązane z opublikowaniem rozszerzonego skonsolidowaneg o raportu półrocznego PSr 2007 
 
Mając powyŜsze na uwadze wprowadza się następujące uzupełnienia Prospektu spółki Doradztwo Gospodarcze DGA: 
 W miejscu:  Dodaje si ę: 
1 Punkt 3 Cz ęści I Prospektu, s. 6  

 
 
Dodaje si ę (do tabeli „Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DGA  za I i II kwartał (narastaj ąco) w latach 2006-2007”):  
Wyniki finansowe I-VI 2007*

Wg MSSF

Przychody netto ze sprzedaŜy 18 110

Zysk brutto na sprzedaŜy 4 921

Koszty sprzedaŜy 831

Koszty ogólnego zarządu 3 338

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 891

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 2 230

Zysk (strata) brutto 1 306

Zysk (strata) netto 1 281

 
*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o. 
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Dodaje si ę (do tabeli „Dane finansowe Grupy Kapitałowej DGA z a I i II kwartał (narastaj ąco) w latach 2006 -2007”):  
 
Wybrane dane finansowe I-VI 2007*

Wg MSSF

Aktywa razem 40 010

Aktywa trwałe 9 462

Aktywa obrotowe 30 548

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 619

Zobowiązania długoterminowe 711

Zobowiązania krótkoterminowe 18 908

Kapitał (fundusz) własny 20 390

Kapitał (fundusz) podstawowy 2 260

Liczba Akcji w sztukach 2 260 000

Zysk netto jednostki dominującej / jedną Akcję (zł) 0,56

 
*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o. 
 
 
 
Dodaje si ę (do tabeli „Kapitalizacja i zadłu Ŝenie Grupy Kapitałowej DGA na 30.06.2007 r.”):  
Wyszczególnienie 30.06.2007*

Kapitał własny 20 390

ZadłuŜenie krótkoterminowe 18 908

ZadłuŜenie długoterminowe 711

 
*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o. 
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2 Punkt 5.2 Cz ęści I Prospektu, s. 11  
 

Dodaje si ę (do tabeli „Struktura sprzeda Ŝy wg obszarów działalno ści w okresie  I – II kwartału 2007 roku”):  
I - VI 2007*

Kategoria Wartość udział

Projekty Europejskie 11 111 61,4%

Konsulting Zarządczy i Finansowy 4 171 23,0%

Technologie Informatyczne 1 323 7,3%

Usługi audytorskie, księgowo-rachunkowe,
zarządzania zasobami ludzkimi

1 431 7,9%

Pozostałe 74 0,4%

Razem 18 110 100,0%

 
*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o. 
 

3 Punkt 3 Cz ęści III Prospektu, s. 29 - 31 
 
 

Dodaje si ę: 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 roku zostały 
opracowane na podstawie rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA za okres 1 
stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o., które to sprawozdanie zostało 
sporządzone zgodnie z MSSF. 
 
Prezentacja fragmentu tre ści przedmiotowego punktu z uwzgl ędnieniem zmian:  
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2006 i 2005 rok zostały opracowane na podstawie 
zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA za rok obrotowy 2006 wraz z danymi 
porównywalnymi za 2005 rok, które to sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  
Dane za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2004 r. zaprezentowane w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym 
stanowią: 
• dane porównywalne wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej DGA za rok obrotowy 

zakończony w dniu 31 grudnia 2005 r., sporządzonym zgodnie z MSSF, 
• dane wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej DGA za rok obrotowy zakończony w 

dniu 31 grudnia 2004 r., sporządzonym zgodnie z PZR. 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2006 i 2007 roku zostały 
opracowane na podstawie śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA za okres od 1 
stycznia do 31 marca 2007 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, które to 
sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSSF. 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze dwa kwartały 2006 i 2007 roku zostały 
opracowane na podstawie śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA za drugi 
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kwartał  2007 roku obejmującego dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku wraz z danymi 
porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, które to sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSSF. 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 roku zostały 
opracowane na podstawie rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA za okres 1 
stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o., które to sprawozdanie zostało 
sporządzone zgodnie z MSSF. 
Dodaje si ę (do tabeli „Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałow ej Emitenta za pierwszy kwartał i dwa kwartały 
narastaj ąco w latach 2006-2007”):  
Wybrane dane finansowe I-VI 2007*

Wg MSSF

Przychody netto ze sprzedaŜy 18 110

Zysk brutto na sprzedaŜy 4 921

Koszty sprzedaŜy 831

Koszty ogólnego zarządu 3 338

EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 891

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 2 230

Zysk (strata) brutto 1 306

Zysk (strata) netto 1 281

Aktywa razem 40 010

Aktywa trwałe 9 462

Aktywa obrotowe 30 548

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 619

Zobowiązania długoterminowe 711

Zobowiązania krótkoterminowe 18 908

Kapitał (fundusz) własny 20 390

Kapitał (fundusz) podstawowy 2 260

Liczba Akcji w sztukach 2 260 000

Zysk netto jednostki dominującej / jedną Akcję (zł) 0,56

 
*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o.  
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4 Punkt 6.1.1 Cz ęści III Prospektu, s. 45  
 
 
 

Dodaje si ę (do t abeli „Struktura sprzeda Ŝy wg obszarów działalno ści w okresie  I – II kwartału 2007 roku”):  
I - VI 2007*

Kategoria Wartość udział

Projekty Europejskie 11 111 61,4%

Konsulting Zarządczy i Finansowy 4 171 23,0%

Technologie Informatyczne 1 323 7,3%

Usługi audytorskie, księgowo-rachunkowe,
zarządzania zasobami ludzkimi

1 431 7,9%

Pozostałe 74 0,4%

Razem 18 110 100,0%

 
*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o.  

5 Punkt 6.2 Cz ęści III Prospektu, s. 56  
 
 

Dodaje si ę (do tabeli „Przychody Grupy Kapitałowej DGA wg rod zajów i kierunków działalno ści w okresie I – II 
kwartału 2007”):  

I - VI 2007*

Kategoria wartość udział

SprzedaŜ usług 18 110 100,0%

SprzedaŜ towarów 0 0,0%

Przychody krajowe 17 619 97,3%

Przychody zagraniczne 491 2,7%

Razem 18 110 100,0%

 
*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o. 
 

6 Punkt 9.1 Cz ęści III Prospektu, s. 63  
 

Dodaje si ę (bezpośrednio pod tytułem punktu):  
Zwraca się uwagę inwestorów, Ŝe dane dotyczące okresu 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. słuŜące przeglądowi sytuacji 
operacyjnej i finansowej Emitenta zostały przedstawione  w oparciu o skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe 
spółki Doradztwo Gospodarcze DGA sporządzone na koniec drugiego kwartału 2007 r. 
 
Prezentacja fragmentu tre ści przedmiotowego punktu z uwzgl ędnieniem zmian:  
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta został dokonany w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe 
Emitenta przedstawione w Punkcie 20.3 części III niniejszego Prospektu. 
Zwraca się uwagę inwestorów, Ŝe dane dotyczące okresu 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. słuŜące przeglądowi sytuacji 



Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 r. 

9  

operacyjnej i finansowej Emitenta zostały przedstawione  w oparciu o skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe 
spółki Doradztwo Gospodarcze DGA sporządzone na koniec drugiego kwartału 2007 r. 
 
Dodaje si ę (do tabeli „Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta za pierwszy kwartał i narastaj ąco za 
pierwsze dwa kwartały w latach 2006-2007”)  
Okres obrachunkowy I-VI 2007*

Przychody ze sprzedaŜy 18 110

Koszt własny sprzedaŜy 13 189

Zysk brutto na sprzedaŜy 4 921

Koszty sprzedaŜy 831

Koszty ogólnego zarządu 3 338

Zysk / strata na sprzedaŜy 752

Zysk z działalności operacyjnej 891

EBITDA 2 230

Przychody finansowe 465

Koszty finansowe 50

Zysk / strata  brutto 1 306

Zysk / strata netto 1 281

Aktywa 40 010

Kapitał własny 20 390

 

*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o.  

 
Dodaje si ę (bezpośrednio pod tabel ą „Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta za  pierwszy kwartał i 
narastaj ąco za pierwsze dwa kwartały w latach 2006-2007”):  
Wskazane róŜnice pomiędzy (a) danymi sporządzonymi za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. oraz (b) danymi 
sporządzonymi na koniec drugiego kwartału 2007 r. nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową Emitenta. 
Wskazane róŜnice nie są istotne z punktu widzenia oceny Emitenta i jego akcji. 
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7 Punkt 9.2.1 Cz ęści III Prospektu, s. 71  

 
Dodaje si ę (do tabeli „Skonsolidowany wynik operacyjny Grupy Kapitałowej DGA w trakcie roku obrotowego 2007 
wraz z danymi porównywalnymi z 2006 r.”):  

I-VI 2007*

Przychody ze sprzedaŜy 18 110

- Przychody ze sprzedaŜy usług 18 110

- Przychody ze sprzedaŜy towarów 0

Pozostałe przychody operacyjne 188

Koszty własne sprzedaŜy 13 189

Koszty sprzedaŜy 831

Koszty ogólnego zarządu 3 338

Pozostałe koszty operacyjne 27

Zysk/strata z działalności operacyjnej 891

 

*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o.  

 
Dodaje si ę (bezpośrednio pod tabel ą „Skonsolidowany wynik operacyjny Grupy Kapitałowej  DGA w trakcie roku 
obrotowego 2007 wraz z danymi porównywalnymi z 2006  r.”):  
Wskazane róŜnice pomiędzy (a) danymi sporządzonymi za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. oraz (b) danymi 
sporządzonymi na koniec drugiego kwartału 2007 r. nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową Emitenta. 
Wskazane róŜnice nie są istotne z punktu widzenia oceny Emitenta i jego akcji. 

8 Punkt 9.2.2 Cz ęści III Prospektu, s. 73  
 
 
 

Dodaje si ę (jako ostatni akapit tekstu):  
Zwraca się uwagę inwestorów, Ŝe wg skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., 
które podlegało przeglądowi przez Misters Audytor Spółka z o.o., w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. Grupa 
Kapitałowa DGA wykazała przychody ze sprzedaŜy na poziomie 18,1 mln zł, co oznacza spadek o ok. 0,8 mln zł w stosunku 
do roku poprzedniego. 
Wskazana róŜnica pomiędzy (a) danymi sporządzonymi za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. oraz (b) danymi 
sporządzonymi na koniec drugiego kwartału 2007 r. ma niewielki wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
Wskazana róŜnica nie jest istotna z punktu widzenia oceny Emitenta i jego akcji. 
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9 Punkt 10.1 Cz ęści III Prospektu, s. 76  Dodaje si ę (do tabeli „Skonsolidowane pasywa Grupy Kapitałowe j Emitenta w trakcie roku obrotowego 2007 wraz z 

danymi porównywalnymi z 2006 r.”):  
I – VI 2007*

tys. zł %

I. Kapitał własny 20 390 50,96%

1. Kapitał akcyjny 2 260 5,65%

2. Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej
ich wartości nominalnej 14 161 35,39%

3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 98 0,24%

4. Zyski zatrzymane 3 736 9,34%

5. Kapitał  przypadający na udziały nie
kontrolujące 135 0,34%

II. Zobowiązania długoterminowe 711 1,78%

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 502 1,25%

3. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 106 0,26%

III Zobowiązania krótkoterminowe 18 908 47,26%

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 619 4,05%

2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 316 0,79%

3. Zobowiązania z tytułu poŜyczek i kredytów 6 0,01%

4. Pozostałe zobowiązania 16 674 41,67%

5. Rezerwy krótkoterminowe 287 0,72%

Zobowiązania razem 19 619 49,04%

KAPITAŁY WŁASNE I OBCE RAZEM 40 010 100,00%

 

*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o.  
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Dodaje si ę (bezpośrednio pod tabel ą „Skonsolidowane pasywa Grupy Kapitałowej Emitenta w trakcie roku 
obrotowego 2007 wraz z danymi porównywalnymi z 2006  r.”):  
Wskazane róŜnice pomiędzy (a) danymi sporządzonymi za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. oraz (b) danymi 
sporządzonymi na koniec drugiego kwartału 2007 r. nie mają istotnego wpływu na zasoby kapitałowe Emitenta. 
Wskazane róŜnice nie są istotne z punktu widzenia oceny Emitenta i jego akcji. 

10 Punkt 10.2.2 Cz ęści III Prospektu, s. 81  
 
 
 

Dodaje si ę (jako ostatni akapit tekstu):  
Zwraca się uwagę inwestorów, Ŝe wg skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., 
które podlegało przeglądowi przez Misters Audytor Spółka z o.o. – łączna wartość zobowiązań Emitenta na 30 czerwca 2007 r. 
wyniosła 19,619 mln zł, z czego 18,908 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, a 0,711 mln zł stanowiły 
zobowiązania długoterminowe. 
Wskazana róŜnica pomiędzy (a) danymi sporządzonymi za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. oraz (b) danymi 
sporządzonymi na koniec drugiego kwartału 2007 r. nie ma istotnego wpływu na zasoby kapitałowe Emitenta. 
Wskazana róŜnica nie jest istotna z punktu widzenia oceny Emitenta i jego akcji. 

11 Punkt 10.2.3 Cz ęści III Prospektu, s. 82  Dodaje si ę (do tabeli „Przepływy środków pieni ęŜnych Grupy Kapitałowej DGA za pierwszy kwartał i na rastaj ąco za 
pierwsze dwa kwartały w latach 2006-2007”):  

I –  VI 2007*

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej -4 391

Zysk (strata) brutto (po uwzględnieniu róŜnic kursowych) 1 305

Korekty razem, w tym: 1 222

 - Amortyzacja 1 339

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -731

Wpływy 542

Wydatki, w tym: 1 273

- na zakup akcji i udziałów w podmiotach stowarzyszonych 500

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -252

Wpływy 1

Wydatki 253

Przepływy pienięŜne netto razem -5 374

Zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych 34

Środki pienięŜne na początek okresu 15 275

Środki pienięŜne na koniec okresu 9 935

 

*wg rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego 
przeglądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o.  



Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 r. 

13  

 
Dodaje si ę (bezpośrednio pod tabel ą „Przepływy środków pieni ęŜnych Grupy Kapitałowej DGA za pierwszy kwartał i 
narastaj ąco za pierwsze dwa kwartały w latach 2006-2007”):  
Wskazane róŜnice pomiędzy (a) danymi sporządzonymi za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. oraz (b) danymi 
sporządzonymi na koniec drugiego kwartału 2007 r. nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową Emitenta. 
Wskazane róŜnice nie są istotne z punktu widzenia oceny Emitenta i jego akcji. 
 

12 Punkt 10.2.3 Cz ęści III Prospektu, s. 84  
 
 
 

Dodaje si ę (jako ostatnie akapity tekstu):  
 
Przepływy pieni ęŜne w okresie I-VI 2007 r. wg rozszerzonego skonsoli dowanego sprawozdania finansowego za okres 
1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., poddanego przegl ądowi przez Misters Audytor Sp. z o.o. 
W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zmniejszyła stan środków pienięŜnych o 5,374 mln zł., 
z 15,275 mln zł na dzień 1 stycznia 2007 roku do 9,935 mln zł na dzień 30 czerwca 2007 roku. W okresie 1 stycznia – 30 
czerwca 2007 roku: 
• działalno ść operacyjna  spowodowała wypływ środków pienięŜnych w wysokości 4,391 mln zł. Zysk netto, który wyniósł 

1,3 mln zł, został skorygowany (in minus) o 5,696 mln zł. Jedyną znaczącą korektą zwiększającą stan środków 
pienięŜnych była amortyzacja (1,339 mln zł), natomiast do najistotniejszych korekt powodujących zmniejszenie stanu 
środków pienięŜnych naleŜało zwiększenie stanu naleŜności (5,134 mln zł) oraz spłata zobowiązań (1,399 mln zł), 

• działalno ść inwestycyjna wygenerowała wypływ środków pienięŜnych w wysokości 731 tys. zł. Wypływy środków 
pienięŜnych związane były głównie z wydatkami na zakup akcji i udziałów (500 tys. zł – spłata pozostałej części 
zobowiązań za udziały w spółce PBS Sp. z o. o) oraz wydatkami na zakup majątku trwałego i wartości niematerialnych 
(473 tys. zł). Do czynników powodujących zwiększenie stanu środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej naleŜały 
głównie otrzymane dywidendy (204 tys. zł), wpływy ze sprzedaŜy majątku trwałego (199 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaŜy 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy (138 tys. zł – Emitent zbył udziały w Kancelarii Prawnej Marcin Piszcz i 
Wspólnicy Spółka Komandytowa oraz w spółce Doradztwo Podatkowe DGA&Saja Sp. z o.o.), 

• działalno ść finansowa spowodowała wypływ środków pienięŜnych w wysokości 252 tys. zł. Spłata zobowiązań z tytułu 
leasingu finansowego w wysokości 200 tys. zł oraz zmniejszenie stanu kredytów w rachunku bieŜącym o 48 tys. zł z wraz 
z brakiem istotnych wpływów były najwaŜniejszymi czynnikami zmniejszającymi stan środków pienięŜnych z działalności 
finansowej. 

 
13 Punkt 20.1 Cz ęści III Prospektu, s. 120  

 
Dodaje si ę: 
• skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za okres 

1.01 - 30.06.2007 r. wraz z raportem z przeglądu biegłego rewidenta, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, podane do publicznej wiadomości dnia 28 września 2007 roku. 

 
Prezentacja fragmentu tre ści przedmiotowego punktu z uwzgl ędnieniem zmian:  
Emitent jako spółka giełdowa podaje do publicznej wiadomości kwartalne, śródroczne oraz roczne sprawozdania finansowe, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19listopada 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.   
Korzystając z moŜliwości włączenia informacji do prospektu przez odniesienie, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 809/2004, Emitent informuje, iŜ z historycznymi danymi finansowymi, zawierającymi m.in. skonsolidowane sprawozdania 
finansowe Grupy Kapitałowej DGA oraz opinie biegłych rewidentów do tych sprawozdań, moŜna zapoznać się na stronie 
internetowej Emitenta  - www.dga.pl w dziale „relacje inwestorskie”, część „dane finansowe – raporty finansowe”. W dziale tym 
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dostępne są między innymi: 
• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok 2004 

sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz z opinią i raportem niezaleŜnego 
biegłego rewidenta, podane do publicznej wiadomości dnia 23 maja 2005 roku,  

• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok 2005 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz z opinią i raportem 
niezaleŜnego biegłego rewidenta, podane do publicznej wiadomości dnia 12 czerwca 2006 roku, 

• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok 2006 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz z opinią i raportem 
niezaleŜnego biegłego rewidenta, podane do publicznej wiadomości dnia 29 maja 2007 roku,  

• Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I kwartał 
2007 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, podane do publicznej 
wiadomości dnia 25 kwietnia 2007 roku, 

• Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za II kwartał 
2007 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, podane do publicznej 
wiadomości dnia 8 sierpnia 2007 roku. 

• Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za okres 
1.01 - 30.06.2007 r. wraz z raportem z przeglądu biegłego rewidenta, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, podane do publicznej wiadomości dnia 28 września 2007 roku. 

 
 

14 Punkt 20.4.2 Cz ęści III Prospektu, s. 124  
 
 

Dodaje si ę: 
Prospekt zawiera dane finansowe za okres 1.01 - 30.06.2007 r., pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta. 
 
Prezentacja fragmentu tre ści przedmiotowego punktu z uwzgl ędnieniem zmian:  
Poza skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za lata 2004, 2005, 2006, Prospekt nie zawiera innych informacji, które 
zostały zbadane przez biegłych rewidentów. 
Prospekt zawiera dane finansowe za okres 1.01 - 30.06.2007 r., pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta. 
 
 

15 Punkt 20.4.3 Cz ęści III Prospektu, s. 124  
 
 

Dodaje si ę: 
Prospekt zawiera dane finansowe za okres 1.01 - 30.06.2007 r., pochodzące ze skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy 
Kapitałowej DGA, podanego do publicznej wiadomości dnia 28 września 2007 roku. Dane te były poddane przeglądowi przez 
biegłego rewidenta. 
 
Prezentacja fragmentu tre ści przedmiotowego punktu z uwzgl ędnieniem zmian:  
Prospekt zawiera dane finansowe za I kwartał 2007 roku, pochodzące ze skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy 
Kapitałowej DGA, podanego do publicznej wiadomości dnia 25 kwietnia 2007 roku. Dane te nie były poddane przeglądowi ani 
nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.  
Prospekt zawiera dane finansowe za II kwartał 2007 roku, pochodzące ze skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy 
Kapitałowej DGA, podanego do publicznej wiadomości dnia 8 sierpnia 2007 roku. Dane te nie były poddane przeglądowi ani 
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nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. 
Prospekt zawiera dane finansowe za okres 1.01 - 30.06.2007 r., pochodzące ze skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy 
Kapitałowej DGA, podanego do publicznej wiadomości dnia 28 września 2007 roku. Dane te były poddane przeglądowi przez 
biegłego rewidenta. 
 

16 Punkt 20.6 Cz ęści III Prospektu, s. 124  
 

Dodaje si ę: 
• skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA za okres 1.01 - 30.06.2007 r. wraz z 

raportem z przeglądu biegłego rewidenta, które zostało podane do publicznej wiadomości w formie raportu półrocznego w 
dniu 28 września 2007 roku.  

 
Prezentacja fragmentu tre ści przedmiotowego punktu z uwzgl ędnieniem zmian:  
Po dacie ostatnich rocznych sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta Emitent opublikował następujące 
śródroczne dane finansowe: 
• skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA za pierwszy kwartał 2007 roku, które 

zostało podane do publicznej wiadomości w formie raportu kwartalnego w dniu 25 kwietnia 2007 roku. Sprawozdanie to 
nie zostało zbadane ani poddane przeglądowi.   

• skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA za drugi kwartał 2007 roku, które zostało 
podane do publicznej wiadomości w formie raportu kwartalnego w dniu 8 sierpnia 2007 roku. Sprawozdanie to nie zostało 
zbadane ani poddane przeglądowi.  

• skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA za okres 1.01 - 30.06.2007 r. wraz z 
raportem z przeglądu biegłego rewidenta, które zostało podane do publicznej wiadomości w formie raportu półrocznego w 
dniu 28 września 2007 roku.  

PowyŜsze sprawozdania finansowe dostępne są na stronie internetowej Emitenta  - www.dga.pl w dziale „relacje 
inwestorskie”, część „dane finansowe – raporty finansowe”. 
 
 

17 Punkt 24 Cz ęści III Prospektu, s. 166  
 
 

Dodaje si ę: 
• (..) oraz sprawozdaniem finansowym za okres 1.01 - 30.06.2007 r. wraz z raportem z przeglądu biegłego rewidenta 
Prezentacja fragmentu tre ści przedmiotowego punktu z uwzgl ędnieniem zmian:  
• Historycznymi danymi finansowymi wraz z opiniami biegłego rewidenta za lata 2004-2006 oraz niezbadanymi 

sprawozdaniami finansowymi  za I i II kwartał 2007 roku oraz sprawozdaniem finansowym za okres 1.01 - 30.06.2007 r. 
wraz z raportem z przeglądu biegłego rewidenta, 

18 Punkt 3.2 Cz ęści IV Prospektu, s. 168  
 
 

Dodaje si ę (pod ty tułem punktu):  
Zwraca się uwagę inwestorów, Ŝe dane dotyczące okresu 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. słuŜące przedstawieniu kapitalizacji 
i zadłuŜenia finansowej spółki Doradztwo Gospodarcze DGA zostały przedstawione  w oparciu o skonsolidowane rozszerzone 
sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na koniec drugiego kwartału 2007 r. 
Wg skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r., które podlegało przeglądowi 
przez Misters Audytor Spółka z o.o.: 
• wartość pozycji „ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem” wynosi 18 908 tys. zł (wobec 18 981 tys. zł przedstawionych w 

skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na koniec drugiego kwartału 2007 r.), 
• wartość pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” wynosi 1 619 tys. zł (wobec 1 692 tys. zł przedstawionych w 

skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na koniec drugiego kwartału 2007 r.). 
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19 Punkt 4 Cz ęści V Prospektu, s. 229  

 
 

Dodaje si ę: 
Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA za okres 1 stycznia 
– 30 czerwca 2007 roku 
 
Prezentacja fragmentu tre ści przedmiotowego punktu z uwzgl ędnieniem zmian:  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo
Gospodarcze DGA za rok 2004 wraz z opinią biegłego rewidenta

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo
Gospodarcze DGA za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo
Gospodarcze DGA za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Doradztwo Gospodarcze DGA za pierwszy kwartał 2007 roku

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Doradztwo Gospodarcze DGA za drugi kwartał 2007 roku

Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Doradztwo Gospodarcze DGA za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2007 roku

Z informacjami włączonymi do Prospektu przez odniesienie
moŜna zapoznać się na stronie internetowej Emitenta –
www.dga.pl w dziale “relacje inwestorskie” część “dane
finansowe – raporty finansowe”

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeracja stron nawiązuje do Prospektu opublikowanego na stronie www.dga.pl 

 

 

 


