
 

 
 

 

LIST PREZESA ZARZĄDU DGA SA –  

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW  

 

Szanowni Państwo, 

 

Wraz ze sprawozdaniem DGA S.A., prezentujemy sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA za 

rok 2011. Okres ten przyniósł kilka znaczących zmian w działalności inwestycyjnej DGA S.A. co 

wpłynęło na skonsolidowany wynik, jak również na kurs akcji oraz na kształt portfela spółek.  

 

Dwie transakcje sprzedaży udziałów miały szczególnie istotny wpływ na zmiany w Grupie 

Kapitałowej DGA. Mowa o sprzedaży udziałów DGA w spółkach Braster Sp. z o.o. oraz DGA Energia 

Sp. z o.o., co zwiększyło dochody finansowe spółki o ok. 471 tys. zł. Z drugiej strony dwie nowe 

inwestycje wzbogaciły i urozmaiciły portfel inwestycji w II połowie ubiegłego roku. Chodzi o 

wkroczenie DGA w sektor rozrywki i gastronomii poprzez zakup udziałów w R&C Union S.A, 

notowanej na rynku alternatywnym NewConnect  i będącej właścicielem restauracji i klubów. Drugą 

istotną inwestycją DGA było podniesienie kapitału w spółce Ateria Sp. z o.o., która jest właścicielem 

m.in. platformy zakupów grupowych fastdeal.pl, portalu audiobook.pl i innych.  

Efekty są widoczne w skonsolidowanych wynikach finansowych i jestem przekonany, że tendencja 

będzie wzrostowa. Ponadto  Zarząd DGA S.A. widzi przyszłość i wymierne korzyści w inwestowaniu w 

przedsięwzięcia właśnie z tego segmentu, dlatego też poszukuje kolejnych ciekawych projektów, w 

które spółka mogłaby się włączyć finansowo i merytorycznie. 

 

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej DGA zajmujące się działalnością konsultingową, 

osiągnęły zróżnicowane wyniki finansowe. Warto wymienić spółkę Blue Energy Sp. z o.o., która 

bardzo dynamicznie się rozwinęła od czasu wydzielenia jej ze struktur DGA i która zrealizowała wiele 

znaczących projektów z zakresu ciągłości działania, przygotowania firm do uzyskania certyfikatu AEO 

czy też zarządzania bezpieczeństwem informacji. Stabilną pozycję na rynku doradztwa i sprzedaży 

narzędzi psychometrycznych do diagnozy pracowników utrzymuje spółka DGA Human Capital 

Management Sp. z o.o., która w 2011 roku zrealizowała kilka projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. Również spółka działająca w sektorze usług audytorskich utrzymuje swoją 

stałą pozycję na rynku. Mimo silnej konkurencji i znaczącego spadku cen udało się zwiększyć 

przychody w stosunku do 2010 roku jak również zwiększyć liczbę obsługiwanych Klientów.  

Zarząd DGA wspiera również te spośród spółek Grupy Kapitałowej, które inwestują w rozwijanie 

swoich produktów i usług w celu zwiększenia ich atrakcyjność na konkurencyjnych rynkach, na 

których działają. Przykładem może służyć spółka Figures Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o., która 



 

zrealizowała kompleksowy rebranding swojej marki wzmacniając tym samym swój nowy produkt 

jakim jest księgowość w elektronicznym obiegu - e.figures.  

 

Podsumowując ubiegły rok pod kątem inwestycji kapitałowych, należy zwrócić uwagę na duże 

zróżnicowanie spółek, co jest czynnikiem zwiększającym możliwości zysku z ich działalności i 

rozwoju. Polityka Zarządu względem podmiotów zależnych wyraźnie wskazuje na oczekiwanie 

dynamicznych i skutecznych działań, jednocześnie oferuje wsparcie merytoryczne i doradcze. 

Większość spółek ma już za sobą fazę początkową i obecnie pożądane są wymierne efekty podjętych 

działań budujących ich zasoby i kompetencje.   

 

Serdecznie dziękuję Zarządom oraz Radom Nadzorczym Spółek Grupy Kapitałowej DGA za 

wysiłek w budowaniu wartości kierowanych firm. Jestem przekonany, że rok 2012 będzie jeszcze 

lepszy, bardziej widoczne będą efekty synergii w Grupie i nastąpi wzrost liczby Klientów. W efekcie 

wyniki roku 2012 powinny być zdecydowanie  bardziej satysfakcjonujące.  

 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy 

Kapitałowej DGA i podjęcie współpracy.  
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