
 

 

   
Poznań, 22 września 2006 roku 

 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 

Tytuł: Korekta raportów QSr I/2006 i QSr II/2006 

Raport bieŜący nr 36/2006 

 

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o 
skorygowaniu sprawozdań finansowych skonsolidowanych rozszerzonych za I oraz II kwartał 2006 
roku opublikowanych odpowiednio w dniach 05.05.2006r. oraz 08.08.2006r.  

Ze względu na błędną prezentację wartości firmy dotyczącej jednostek stowarzyszonych 
wprowadzone zostały następujące zmiany: 

 

W raporcie okresowym za I kwartał 2006 roku QSrI/2006: 

- skonsolidowany bilans: 

 - w aktywach w pozycji A.1 – „Wartość firmy” było 1.960 powinno być 60. 

 tym samym uległa zmianie suma „Aktywów Trwałych” – było 14.298 powinno być 12.398  

oraz suma „Aktywa razem” – było 34.907 powinno być 33.007 

- w pasywach w pozycji A.4 – „Zyski zatrzymane” było 2.312 powinno być 412 

- tym samym uległa zmianie suma „Kapitału Własnego” – było 18.831 powinno być 16.931 

oraz suma „Razem kapitał własny” – było 18.938 powinno być 17.038 

oraz suma „Pasywa razem” – było 34.907 powinno być 33.007 

  

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym: 

- w kolumnie „Zyski zatrzymane” – pozycja „pierwsza konsolidacja” – było 1.900 powinno być 0, 

tym samym uległa zmianie suma kolumny „Zyski zatrzymane na 31.03.2006” – było 2.312 powinno 
być 412 

oraz suma „Kapitałów Własnych na 31.03.2006” – było 18.938 powinno być 17.038. 



 

  

W raporcie okresowym za II kwartał 2006 roku QSrII/2006: 

 

- skonsolidowany bilans: 

- w aktywach w pozycji A.1 – „Wartość firmy” było 1.960 powinno być 60. 

tym samym uległa zmianie suma „Aktywów Trwałych” – było 13.590 powinno być 11. 690  

oraz suma „Aktywa razem” – było 36.690 powinno być 34.790 

- w pasywach w pozycji A.4 – „Zyski zatrzymane” było 3.482 powinno być 1.582 

tym samym uległa zmianie suma „Kapitału Własnego” – było 20.001 powinno być 18.101 

oraz suma „Razem kapitał własny” – było 20.120 powinno być 18.220 

oraz suma „Pasywa razem” – było 36.690 powinno być 34.790 

- dane porównywalne za I kwartał 2006: 

- w aktywach w pozycji A.1 – „Wartość firmy” było 1.960 powinno być 60. 

tym samym uległa zmianie suma „Aktywów Trwałych” – było 14.298 powinno być 12. 398  

oraz suma „Aktywa razem” – było 34.907 powinno być 33.007 

- w pasywach w pozycji A.4 – „Zyski zatrzymane” było 2.312 powinno być 412 

tym samym uległa zmianie suma „Kapitału Własnego” – było 18.831 powinno być 16.931 

oraz suma „Razem kapitał własny” – było 18.938 powinno być 17.038 

oraz suma „Pasywa razem” – było 34.907 powinno być 33.007 

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym: 

- w kolumnie „Zyski zatrzymane” – pozycja „pierwsza konsolidacja” – było 1.900 powinno być 0, 

tym samym uległa zmianie suma kolumny „Zyski zatrzymane na 30.06.2006” – było 3.482 powinna 
być 1.582 

oraz suma „Kapitałów Własnych na 30.06.2006” – było 20.120 powinno być 18.220. 

 

Uprzejmie informujemy, Ŝe powyŜsze korekty dotyczą pozycji bilansowych i nie 
zmieniają wyników finansowych Spółki. 
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