
 

 
 

 

LIST PREZESA ZARZĄDU DGA SA –  

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW  

 

Szanowni Państwo, 

 

Sprawozdanie finansowe spółki DGA S.A. za rok 2012 poza danymi i komentarzami  przedstawia 

kluczowe czynniki, zarówno pozytywne jak i negatywne, które miały istotny wpływ na ukształtowanie 

się wyniku Spółki. 

W 2012 roku Spółka DGA S.A. podjęła się kilku zupełnie nowych wyzwań, które nie przyniosły 

pozytywnego rozstrzygnięcia. Znaczącym przedsięwzięciem, pod względem czasu przygotowania, 

zaangażowania zasobów i środków, był projekt utworzenia funduszu LIFE FUND przy udziale 

Krajowego Funduszu Kapitałowego. Próby powołania funduszu w dwóch konkursach nie powiodły 

się. Wydarzeniem, które również zakończyło się niepowodzeniem, było odrzucenie oferty DGA na 

uzyskanie finansowania z inicjatywy JEREMIE umożliwiającej pozadotacyjne wsparcie dla MŚP. 

Rozstrzygnięcie tych dwóch konkursów ofert na niekorzyść DGA miało istotny wpływ nie tylko na 

wynik finansowy lecz także na określenie kierunków działania na lata 2013 – 2014.  

Rok 2012 należy uznać za pozytywny w aspekcie działań restrukturyzacyjnych. Optymalizacja 

struktury spółki doprowadziła do dalszego obniżenia kosztów jej funkcjonowania. Jednym z 

kluczowych czynników było znaczne zmniejszenie zatrudnienia w Spółce.  

Zakończono również kilkuletni proces wydzielania poszczególnych segmentów kompetencyjnych w 

odrębne podmioty. Jako ostatni wydzielony został obszar konsultingu biznesowego i transakcyjnego 

do spółki SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Tym samym DGA S.A. w kolejnych latach 

skupiać będzie swoją działalność przede wszystkim na inwestycjach kapitałowych oraz zarządzaniu 

projektami doradczo-szkoleniowymi.  

Zarząd DGA S.A. określił plany oraz cele do osiągnięcia w latach 2013 i 2014. Działania Spółki będą 

koncentrować się na udzielaniu wsparcia Spółkom w Grupie Kapitałowej DGA będącym w fazie 

rozwoju lub restrukturyzacji, tak jak to miało miejsce w przypadku spółki R&C Union S.A., której 

zostało udzielone wsparcie finansowe oraz merytoryczne. Współpraca ze spółkami z Grupy będzie 

miała na celu podniesienie ich wartości oraz rozwój, co powinno przełożyć się bezpośrednio na 

poprawę wyniku DGA S.A.  

Restrukturyzacja DGA S.A. została zakończona i w najbliższych latach Spółka będzie funkcjonować w 

czytelnej strukturze. Działalność inwestycyjna i duże projekty będą kluczowe dla Spółki oraz jej 

wyniku finansowego. Z jednej strony wzrost wartości już posiadanych aktywów, z drugiej strony 



 

poszukiwanie kolejnych projektów inwestycyjnych będą głównym celem działania w latach 2013 – 

2014.  

Jestem przekonany, że długotrwały i trudny okres przemiany, który się właśnie zakończył, zaowocuje 

w najbliższych okresach wzrostami zarówno wyniku DGA, jak i notowań akcji na Giełdzie Papierów 

Wartościowych.  Zróżnicowany portfel inwestycji kapitałowych, znaczące obniżenie kosztów oraz 

jasno określone kierunki działań to elementy, które poprowadzą Spółkę do rynkowego sukcesu.  

Serdecznie dziękuję pozostałym Członkom Zarządu DGA S.A., Członkom Rady Nadzorczej, 

Pracownikom, Partnerom oraz Klientom za dotychczasową współpracę, licząc jednocześnie na jej 

kontynuację.  

Zapraszam do zapoznania się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym DGA S.A. za rok 2012.  

 

 

        

Andrzej Głowacki 

Prezes Zarządu DGA SA 


