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

 
 
Szanowni Państwo, 
 

Po raz dwunasty prezentujemy Państwu roczny skonsolidowany raport okresowy obejmujący 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A. za rok 2014. Za pośrednictwem niniejszego listu 

pragnę przedstawić podsumowanie ubiegłego roku oraz plany na przyszłość dotyczące Grupy 

Kapitałowej DGA S.A.  

22 stycznia 2015 roku Spółka DGA S.A. obchodziła 25-lecie swojego istnienia. Można śmiało 

powiedzieć, że DGA S.A. współtworzyła rynek usług doradczych w Polsce i jej historia to również 

przekrój zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni tych lat w gospodarce, zwłaszcza w aspekcie 

prowadzenia działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że na przestrzeni tych lat DGA S.A. 

zainwestowała w wiele podmiotów gospodarczych, nie tylko z obszaru doradztwa. Żywię nadzieję, że 

zarówno Klienci, Pracownicy, Partnerzy jak i Akcjonariusze dostrzegają ogromny dorobek DGA S.A., jak 

i jej Grupy Kapitałowej, a co za tym idzie – potencjał oparty na doświadczeniu i wiedzy osób 

związanych z Grupą Kapitałową DGA S.A. 

Rok 2014 nie był okresem udanym w zakresie inwestycji kapitałowych, co powoduje, że w 

2015 r. kontynuowane będą działania mające na celu porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej DGA 

S.A. Zarząd DGA S.A. planuje przeprowadzać dalsze procesy konsolidacji części podmiotów, aby 

usprawnić zarządzanie spółkami w Grupie Kapitałowej. W przypadku spółek, których działalność nie 

przynosi oczekiwanych efektów podejmowane będą kroki w kierunku dezinwestycji poprzez sprzedaż 

spółek lub w ostateczności ich likwidacji. W związku z powyższym w 2015 r. należy spodziewać się 

zmian w zakresie funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Dotyczyć to będzie przede wszystkim obszaru 

internetowego, w którym dwie wiodące spółki Ateria Sp. z o.o. oraz Audiobook.pl zanotowały łączną 

stratę w wysokości ok. 1 mln zł. Na ten wynik miały wpływ zarówno czynniki wewnętrzne, które są 

aktualnie sanowane, jak również czynniki zewnętrzne – w szczególności odwrócenie trendu i spadek 

sprzedaży spółki Ateria na rynku zakupów grupowych, co odczuwalne jest przez wszystkie portale 

prowadzące sprzedaż tego typu. Z kolei spółka Audiobook.pl w 2014 r. po przejęciu obszaru książki 

słuchanej ponosiła znaczące nakłady na budowę nowego sklepu internetowego, którego odsłona 

planowana jest na II kwartał 2015 roku.  

Wspieramy Wielkich Jutra 



 

 
 

Wspieramy Wielkich Jutra 

Obszar konsultingu oraz projektów unijnych również zanotował niższe wyniki finansowe, co 

związane jest m.in. z opóźnieniami we wdrażaniu i ogłaszaniu konkursów z nowej unijnej perspektywy 

finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. Powyższa sytuacja powinna ulec zdecydowanej poprawie 

w 2015 r. w związku z planowym uruchomieniem środków unijnych, a także z odbudową obszaru 

konsultingu biznesowego w strukturach DGA S.A. po dokonanej sprzedaży spółki, która do tej pory 

realizowała projekty z tego obszaru.  

Ponadto Zarząd DGA S.A. będzie kontynuował analizę nowych projektów inwestycyjnych. 

Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowa DGA S.A. (brak zadłużenia i posiadanie wolnych środków 

pieniężnych) pozwala na kontynuację przyjętej w poprzednich latach strategii w zakresie inwestycji 

kapitałowych.  

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej DGA za 2014 rok.   

 
 
 
 
Z poważaniem,  
 
Andrzej Głowacki  
Prezes Zarządu  
DGA S.A. 


