LIST PREZESA ZARZĄDU DGA S.A.
DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo,
Już po raz trzynasty prezentujemy Państwu roczny jednostkowy raport okresowy obejmujący
sprawozdanie finansowe Spółki DGA S.A. za rok 2015. W tym liście przedstawiam Państwu
podsumowanie ubiegłego roku oraz stojące przed Spółką wyzwania na najbliższe lata.
Zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzią, w 2015 roku kontynuowany był proces restrukturyzacji
Grupy Kapitałowej DGA. Zrealizowane zostały transakcje sprzedaży kilku podmiotów, inne zostały
połączone. W efekcie DGA S.A. jest udziałowcem / akcjonariuszem mniejszej liczby podmiotów, które
są coraz bardziej efektywne.
Rok 2015 w DGA S.A. był okresem intensywnych działań ukierunkowanych na zdobycie silnej
pozycji doradcy restrukturyzacyjnego. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne
stworzyła nową szansę dla doradców. We współpracy z DGA Centrum Sanacji Firm S.A. zostały
opracowane programy szkoleniowe oraz dedykowane usługi dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w
kryzysowej sytuacji. Na portalu www.sanacjafirm.pl przedstawiono informacje oraz zakres usług
adresowanych do firm w trudnej sytuacji, do wierzycieli oraz sądów restrukturyzacyjnych. Efekty tych
działań winny być widoczne w 2016 roku i kolejnych latach.
Departament Zarządzania Projektami zakończył realizację kilku znaczących projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z poprzedniej perspektywy budżetowej 2007-2013.
Druga część roku była poświęcona przygotowaniu nowych projektów składanych w konkursach
ogłaszanych w ramach nowej perspektywy w ostatnim kwartale oraz obecnie. Doświadczenie Zespołu,
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przedsięwzięciami w 2016 roku i latach kolejnych.
Wyniki finansowe za 2015 rok nie zadawalają Zarządu DGA, gdyż nie udało się w pełni
wykorzystać posiadanego potencjału doradczego. Zarząd DGA S.A. jest przekonany, że nakład pracy
włożony w przygotowanie nowych projektów znajdzie odzwierciedlenie w wynikach Spółki.

Sytuacja DGA S.A. jest stabilna. Zespół Konsultantów, zaplecze organizacyjne oraz środki
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Wspieramy Wielkich Jutra

finansowe stanowią silną bazę do świadczenia profesjonalnych usług doradczych oraz realizowania
dużych projektów.

PODSUMOWANIE

Zarząd DGA S.A. w 2016 roku podejmie aktywne działania ukierunkowane na efektywne
wykorzystanie prac przygotowawczych do realizacji projektów unijnych i restrukturyzacyjnych.
W imieniu Zarządu DGA S.A. serdecznie dziękuję Klientom, Partnerom, Konsultantom i Pracownikom za
współpracę w 2015 roku i zapraszam do jej rozwijania w kolejnych latach.

Zapraszam do zapoznania się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym DGA S.A. za 2015 rok.
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