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Tytuł: Zmiana prognozy finansowej na 2006 rok 

 
Raport bieŜący nr 6/2007 
 
Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. uprzejmie informuje, iŜ w dniu 19 lutego 2007 r. podjął decyzję 

o dokonaniu korekty w prognozie jednostkowych wyników finansowych na rok 2006, która została 

opublikowana w raporcie bieŜącym nr 9/2006 w dniu 7 marca 2006 roku. 

Skorygowana prognoza wyników finansowych za 2006 rok przedstawia się następująco: 

 

Skorygowana prognoza 
Poprzednia prognoza 

na 2006r. Zmiana w % 

2006r. (w tys. zł)   

Wyszczególnienie (w tys. zł)     
Przychody netto ze 
sprzedaŜy 

37 400 30 000 25% 

Zysk brutto 3 040 3 900 -22% 

Zysk netto 3 020 3 000 1% 

 

Korekta wyników jest związana z następującymi czynnikami: 

- w zakresie przekroczenia kwoty przychodów o 25%: 

W 2006 roku Spółka realizowała złoŜone projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

szczególności szkoleniowo-doradcze, między innymi Turystyka I, II, III, Telepraca i korzystała z licznej 

grupy podwykonawców (hotele, firmy gastronomiczne, dostawcy materiałów biurowych, usługi 

poligraficzne, trenerzy), skutkowało to zwiększeniem przychodów DGA. W rozliczaniu kontraktów 

finansowanych z funduszy unijnych takich podwykonawców rozlicza się na zasadzie zwrotu kosztów, 

dlatego teŜ  transakcje te w konsekwencji nie miały wpływu na wynik finansowy Spółki. W 2006 r. to kwota 



 

ca. 7  mln zł . 

Jednocześnie Spółka wskazuje, Ŝe w 2006 roku zmieniła zasady prezentacji przychodów i kosztów w 

projektach realizowanych wspólnie z innymi podmiotami w ramach umów zawartych na zasadach 

konsorcjum i wykazuje w przychodach tylko sobie naleŜną  część, a w kosztach nie ujmuje kosztów zadań 

realizowanych przez konsorcjantów. Rozliczenia między członkami konsorcjów następują tylko w ramach 

naleŜności i zobowiązań z tytułu realizacji danej umowy.  

 - w zakresie zysku brutto – zmniejszenie o 22%: 

Głównym powodem obniŜenia prognozy tylko na poziomie wyniku brutto w kwocie 860 tys. zł był trwający 

od początku roku  proces restrukturyzacji, który miał wpływ na wielkości zrealizowanego planu przychodów. 

Nie wszystkie Departamenty zdołały wykonać swój plan przychodów, wyjątkiem był Departament Projektów 

Europejskich, który znacząco przekroczył swój plan i umocnił pozycję lidera w skuteczności pozyskiwania 

duŜych projektów finansowanych z funduszy unijnych.  

Oprócz przyczyn opisanych powyŜej, na niŜszy poziom zysku brutto wypracowanego w 2006 roku miała 

wpływ wycena aktywów wyraŜonych w EURO z tytułu kontraktów międzynarodowych realizowanych przez 

Spółkę oraz krajowych finansowanych z funduszu PHARE. W wyniku przypadającego szczególnie w końcu 

2006 roku znacznego umocnienia złotówki wobec EURO , poniesiono straty z tego tytułu w wysokości około 

200 tys. zł. PoniewaŜ rozliczone róŜnice kursowe nie zostały faktycznie zrealizowane, juŜ w styczniu udało 

się odrobić 50% strat. 

  - w zakresie zysku netto – realizacja prognozy: 
 
Spółka realizuje projekty finansowane z funduszy unijnych i skorzystała z interpretacji wydanych przez 

organy skarbowe, z których wynika, Ŝe przychody te zwolnione są z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT. Ponadto wykorzystano 

moŜliwość rozliczenia straty podatkowej za 2005 rok w wysokości 902 tys. zł, co przyczyniło się do 

znaczącego obniŜenia  efektywnej stopy podatkowej. 

 

Zarząd zwraca uwagę, Ŝe wartość osiągniętego w 2006 roku zysku netto w wysokości  3 020 tys. zł jest 

zgodna z prognozą i w porównaniu do poprzedniego roku (strata 3 446 tys. zł) udało się znacząco poprawić 

wyniki finansowe Spółki. 

 
 

Zarząd podtrzymuje opublikowane w dniu 10 sierpnia 2005r. raportem bieŜącym nr 36/2005 stanowisko 

dotyczące Polityki wypłat środków dla Akcjonariuszy Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zgodnie z 

którą jednym z priorytetowych celów Spółki jest zapewnienie swoim Akcjonariuszom moŜliwości budowania 

ich majątku w aspekcie wzrostu cen akcji, poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, 

długofalowej i stabilnej polityki dywidend. Zarząd zamierza corocznie rekomendować Walnemu 

Zgromadzeniu przeznaczenie od 20% do 40% wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla 

akcjonariuszy. 

 
Prezentacja wyników za IV kwartał 2006 r. nastąpi w dniu 28 lutego br. 



 

 
Podstawa prawna: 
 
Artykuł 56, ust. 1, pkt 2 Ustawy o ofercie. 

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Emitenta: 

Andrzej Głowacki 
 
Prezes Zarządu 

 
 


