
 

 
 

 

LIST PREZESA ZARZĄDU DGA SA –  

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW  

 

Szanowni Państwo, 

Wraz ze sprawozdaniami DGA S.A. prezentujemy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej DGA za rok 2012.  

W niniejszym liście chciałbym przedstawić kilka kluczowych czynników, które miały istotny wpływ na 

aktualny kształt portfela Spółek w Grupie Kapitałowej oraz na ich kondycję finansową.   

W 2012 roku w ramach Grupy Kapitałowej DGA powołane zostały trzy nowe podmioty: DGA Centrum 

Finansowe Sp. z o.o. (udział DGA – 70%), Life Fund Sp. z o.o. (udział DGA – 100%), DGA Centrum 

Sanacji Firm S.A. (udział DGA – 24%); nastąpiło jedno wydzielenie ze struktur DGA S.A. i dotyczyło 

ono Departamentu  Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego, które jest obecnie kompetencją 

spółki SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. oraz nastąpiła dezinwestycja w spółce  

Ad Akta S.A.  

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej DGA dzielą się na spółki oferujące profesjonalne 

usługi doradcze dla biznesu i administracji, z których część przejęła kompetencje departamentów 

będących w przeszłości w strukturach DGA S.A oraz inwestycje kapitałowe. Spółki z pierwszej grupy 

osiągnęły zróżnicowane wyniki za 2012 rok, jednak ogólnie cechują się one stabilną sytuacją i 

kondycją. Warto zwrócić w szczególności uwagę na spółkę Blue Energy zajmującą się wdrażaniem 

systemów optymalizacji zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach, która osiągnęła wynik na 

poziomie 196 tys. PLN oraz spółkę Centrum Kreowania Liderów oferującą kompleksową obsługę 

szkoleniową z wynikiem 456 tys. PLN za rok ubiegły. Znaczącą poprawę wyniku finansowego 

odnotowała spółka DGA Optima Sp. z o.o. zajmująca się doradztwem w zakresie zarządzania i 

finansowania projektów inwestycyjnych, która osiągnęła wynik 103 tys. zł w stosunku do straty w 

roku ubiegłym. Stabilna sytuacja finansowa widoczna jest w spółkach z obszaru wsparcia 

finansowego, tj. FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. oraz DGA Audyt Sp. z o.o.  

Bardzo ważne zdarzenia miały miejsce w przypadku jednej ze znaczących inwestycji DGA, spółki R&C 

Union S.A. będącej operatorem sieci restauracji i klubów muzycznych w całej Polsce. Wobec bardzo 

wysokich strat finansowych z lat poprzednich podjęte zostały działania sanacyjne, które już w IV 

kwartale 2012 roku przyniosły efekt w postaci stabilizacji płynności finansowej oraz zmniejszenia 

straty. Zmieniony został Zarząd spółki, w skład którego weszły osoby rekomendowane przez Zarząd 

DGA S.A. jako jednego z akcjonariuszy. Ponadto DGA S.A. udzieliła spółce R&C Union S.A. pożyczki 

w wysokości 2,5 mln zł w ramach wsparcia procesu głębokiej restrukturyzacji.  



 

W Grupie Kapitałowej pojawiły się również zupełnie nowe obszary działalności, z których na 

szczególną uwagę zasługuje DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Spółka została powołana w odpowiedzi 

na zapotrzebowanie rynku w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji. Centrum 

Sanacji Firm zgromadziło pod jednym szyldem syndyków, audytorów, doradców oraz prawników. 

Dzięki koncentracji tych wszystkich kompetencji w Spółce, co stanowi zupełnie nową jakość na 

polskim rynku usług doradczych, przedsiębiorcy mają gwarancję rzetelnej diagnozy swojej sytuacji 

przez wieloletnich praktyków w każdej z dziedzin oraz wykorzystania wszystkich możliwych 

wariantów działań naprawczych pozwalających na uratowanie firmy przed upadłością. 

Bardzo ważnym obszarem działalności w Grupie Kapitałowej DGA są portale internetowe. W chwili 

obecnej w ramach grupy internetowej działa 8 serwisów internetowych, a kolejne są w fazie 

przygotowania. Liderem pod względem aktywności użytkowników jest platforma zakupów grupowych 

www.fastdeal.pl oraz platforma sprzedaży audiobooków www.audiobook.pl. Warto również zwrócić 

uwagę na portale, które prezentują bardzo szybki wzrost przy relatywnie krótkim okresie 

funkcjonowania – serwis oferujący mobilne audiobooki www.audeo.pl oraz portal usługowy 

www.inclick.pl. Rozwijany będzie portal www.feeldate.com  

W nadchodzącym okresie działania w sferze inwestycji kapitałowych będą miały na celu znalezienie 

nowej jakości w grupie portali internetowych, rozwój nowo powołanych podmiotów mających duże 

szanse na pozycję lidera na swoim rynku (np. DGA Centrum Sanacji Firm), wsparcie działań 

sanacyjnych i restrukturyzacyjnych w podmiotach potrzebujących zmian oraz – co dotyczy 

wszystkich podmiotów – wzrost wartości.  

Serdecznie dziękuję Zarządom oraz Radom Nadzorczym Spółek Grupy Kapitałowej za współpracę w 

budowaniu wartości marki DGA. Jednocześnie zachęcam do nieustannego poszukiwania efektów 

synergii pomiędzy poszczególnymi obszarami, którego DGA S.A. jako podmiot dominujący w Grupie 

będzie moderatorem. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem odniesiemy sukces.  

Zapraszam do zapoznania się z skonsolidowanego sprawozdaniem finansowym DGA S.A.  

za rok 2012.  

 

 

        

Andrzej Głowacki 

Prezes Zarządu DGA SA 
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