
 

 
 

 

LIST PREZESA ZARZĄDU DGA SA –  

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW  

 

Szanowni Państwo, 

 

Wraz z niniejszym listem prezentujemy Państwu jednostkowe sprawozdanie finansowe DGA S.A. za 

rok 2013.  

Ubiegły rok dla Spółki DGA zakończył się znaczącym niepowodzeniem w obszarze inwestycyjno – 

finansowym. Mowa o trudnej sytuacji w Spółce R&C Union S.A., której pomimo podjęcia radykalnych 

działań sanacyjnych, nie udało się uchronić przez ogłoszeniem upadłości z możliwością zawarcia 

układu. To zdarzenie ma swoje negatywne odzwierciedlenie w wyniku finansowym DGA za 2013 rok 

w postaci odpisów aktualizujących oraz rezerw na łączną kwotę ponad 7 mln zł. Kwota ta stanowi na 

tyle duże obciążenie, że pomimo dodatnich wyników na pozostałych poziomach sprawozdawczych, 

Spółka zanotowała jedną z największych strat w swojej historii.  

W 2013 roku miały miejsce również pozytywne zdarzenia. O sukcesie można mówić w aspekcie 

Spółki PTWP S.A. której DGA S.A. jest mniejszościowym Akcjonariuszem posiadającym ponad  

7- procentowy pakiet akcji. Spółka zadebiutowała na NewConnect w kwietniu 2013 roku i 

odnotowała znaczny wzrost wartości akcji, co z perspektywy Akcjonariusza było bardzo pozytywne. 

W 2013 roku wartość pakietu akcji PTWP S.A. będącego w posiadaniu DGA S.A. wzrosła  

o 2.700 tys. zł.  Zarząd DGA spodziewa się dalszych wzrostów w 2014 roku.  

W obszarze działalności doradczej i szkoleniowej kluczowym zdarzeniem było podpisanie w  

dniu 16 maja 2013 roku ugody z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., na mocy której DGA otrzymała 

kwotę 3 mln zł tytułem należności za realizację usług szkoleniowo – doradczych. Podpisanie 

dokumentu stanowiło jednocześnie całkowite zakończenie sporu trwającego od 2010 roku.  

Ponadto należy zwrócić uwagę na poprawę rentowności projektów doradczych i szkoleniowych przy 

jednoczesnym spadku wartości przychodów o blisko 30% w porównaniu z rokiem 2012. Zarząd DGA 

spodziewa się utrzymania tej dobrej tendencji w kolejnych latach oraz będzie skupiać szczególną 

uwagę na przygotowaniu do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.  

Podsumowanie 

DGA S.A. zanotowała za rok 2013 jedną z największych strat w swojej ponad dwudziestoletniej 

historii. Wynik ten jest bezpośrednio związany z nieudaną inwestycją w spółkę R&C Union S.A. 



 

Odpisy aktualizujące oraz rezerwy z nią związane obciążyły wynik DGA, lecz dzięki temu dalsze losy 

Spółki nie będą już mogły mieć negatywnego wpływu na kondycję finansową DGA.  

W związku z sytuacją w Spółce R&C Union S.A., DGA S.A. poniosła również konsekwencje 

wizerunkowe, co stanowi na pewno wyzwanie dla Zarządu DGA na 2014 rok. Niemniej ważnym 

aspektem jest utrzymujący się niski kurs akcji DGA, w związku z którym Spółka zamierza skorzystać 

z dostępnych środków oraz instrumentów pozwalających na odbudowanie wartości Spółki. 

 Zapraszamy do zapoznania się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym DGA S.A. za rok 2013.  

 

       

Andrzej Głowacki 

Prezes Zarządu DGA SA 


