
 

 
 

 

LIST PREZESA ZARZĄDU DGA SA –  

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW  

 

Szanowni Państwo, 

Prezentujemy Państwu raport roczny dotyczący Grupy Kapitałowej DGA zawierający sprawozdanie 

finansowe za 2013 rok. W niniejszym liście przedstawiamy kluczowe zdarzenia ubiegłego roku, które 

ukształtowały wyniki finansowe Grupy DGA.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki za 2013 rok w podziale na trzy obszary 

działalności Grupy Kapitałowej DGA: obszar usług doradczych i szkoleniowych, obszar portali 

internetowych oraz obszar inwestycyjno-finansowy.  

Pierwszy z wymienionych obszarów – doradztwa i szkoleń, charakteryzuje się stabilizacją oraz 

poprawą rentowności projektów po okresie wdrażania strategii wydzielenia tych kompetencji ze 

struktur DGA S.A. do podmiotów powiązanych kapitałowo. Choć przychody ze sprzedaży w tym 

obszarze uległy zmniejszeniu, wszystkie Spółki doradcze, które powstały w procesie wydzielenia 

osiągnęły zyski w 2013 roku. Zarząd DGA S.A. oczekuje, że w kolejnych okresach sprawozdawczych, 

Spółki konsultingowe Blue Energy Sp. z o.o., DGA Optima Sp. z o.o. oraz SAWYER Doradztwo 

Gospodarcze Sp. z o.o., o których mowa, potwierdzą swoje dobre wyniki.  

Istotny segment w tym obszarze stanowią projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 

których mniejsza wartość w 2013 roku miała istotny wpływ na zmniejszenie przychodów. Jest to 

wynikiem trwającego okresu przejściowego między kończącą się perspektywą 2007-2013 a nową na 

lata 2014-2020. Wartość budżetu unijnego dla Polski pozwala patrzeć optymistycznie na ten 

segment, którego ponowne uaktywnienie winno nastąpić wraz z uruchomieniem konkursów.  

Kolejny obszar to działalność portali internetowych, dla których 2013 rok nie był udany, co 

szczególnie odbiło się na wynikach finansowych Spółki Ateria Sp. z o.o., kończącej rok z  blisko 1 mln 

zł straty. Szczególnie mało satysfakcjonująca była w 2013 roku dynamika sprzedaży audiobooków za 

pośrednictwem platformy www.audiobook.pl. Segment ten zostanie poddany działaniom sanacyjnym 

w 2014 roku.  

Ostatni obszar to działalność inwestycyjno – finansowa, w którym strata najmocniej obciążyła 

skonsolidowany wynik finansowy. Kluczowym czynnikiem mającym tak negatywny wpływ na wynik 

Grupy DGA było zdarzenie, które miało miejsce we wrześniu 2013 roku, czyli ogłoszenie upadłości z 

możliwością zawarcia układu przez Spółkę R&C Union S.A. Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej, 

DGA S.A. będąca znaczącym Akcjonariuszem R&C Union S.A., jak również Ateria Sp. z o.o. będąca 



 

znaczącym wierzycielem R&C Union S.A., dokonały pełnych odpisów aktualizujących i rezerwy, co 

obciążyło wynik kwotą łączną ponad 7.000 tys. zł.  Ważnym aspektem dokonanego odpisu jest fakt, 

że w kolejnych okresach sprawozdawczych sytuacja R&C Union S.A. nie będzie już miała 

negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej DGA.  

W obszarze inwestycyjno – finansowym należy zauważyć także pozytywne czynniki, które miały 

miejsce w 2013 roku i Zarząd DGA spodziewa się ich dalszego dobrego efektu dla Grupy. Przede 

wszystkim należy tutaj wymienić inwestycję w akcje Spółki PTWP S.A., która w kwietniu 2013 roku 

zadebiutowała na NewConnect. DGA S.A. jest w posiadaniu ponad  7 – procentowego udziału w 

kapitale Spółki, a wysoka wycena jej akcji po debiucie na małym parkiecie potwierdza wartość tej 

inwestycji. Zarząd DGA S.A. liczy, że kurs akcji PTWP S.A. nadal będzie wykazywał wzrostową 

tendencję.  

Istotnym zdarzeniem w tym obszarze była również finalizacja wykupu menedżerskiego w Spółce 

FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. To pierwsza w historii Grupy DGA transakcja 

Management Buy Out. Doprowadzenie tej transakcji do finału stanowi dla obu stron sukces, gdyż 

świadczy ona o dojrzałości Spółki, a przede wszystkim jej kadry zarządzającej, która przejmuje na 

siebie pełną odpowiedzialność za prowadzony biznes.  

W obszarze inwestycyjno – finansowym w ubiegłym roku został rozpoczęty również proces 

konsolidacji spółek będących w portfelu DGA S.A. Koncepcja reorganizacji zasobów zakłada 

zarządzanie grupą aktywów przez jeden podmiot stanowiący swoisty konglomerat. Efektem winna 

być z jednej strony redukcja określonych kosztów, z drugiej intensyfikacja efektu synergii pomiędzy 

poszczególnymi segmentami o zbliżonej działalności – przede wszystkim internetowej.  

Podsumowanie 

W 2014 roku Zarząd DGA S.A. stawia przed Grupą DGA dwa kluczowe cele: przygotowanie do 

nowego okresu programowania dla środków unijnych na lata 2014-2020 oraz zapewnienie 

dodatniego wyniku finansowego w każdym z trzech obszarów działalności Grupy. Biorąc pod uwagę, 

że wygenerowana strata jest w znaczącym stopniu wynikiem złej sytuacji Spółki R&C Union S.A., 

która jednak nie będzie już wpływać na wyniki Grupy w dalszej perspektywie, jak również fakt, że 

Spółki doradztwa biznesowego są stabilne, największym wyzwaniem w 2014 będzie uporządkowanie 

portfela Spółek stanowiących inwestycje kapitałowe DGA S.A. W szczególności mowa tutaj o Spółce 

Ateria Sp. z o.o., która nie spełniła oczekiwań w roku ubiegłym. Efekty działań sanacyjnych powinny 

być widoczne już w 2014 roku.   
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