
 

 

 

 

 

 

 

LIST PREZESA ZARZĄDU DGA S.A. – GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. 

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW ORAZ KONSULTANTÓW 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Niniejszym przedstawiam Państwu list podsumowujący działalność Grupy Kapitałowej DGA w roku 2010 

wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.  

2010 rok był dla Grupy Kapitałowej okresem znaczących zmian. Polegały one przede wszystkim na 

podejmowaniu kolejnych inwestycji kapitałowych, tworzeniu struktur nadzoru właścicielskiego oraz realizacji 

strategii uzyskania efektu synergii w ramach Grupy.  W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku 9 nowych 

podmiotów pojawiło się w Grupie Kapitałowej DGA, z czego 2 to spółki powstałe w wyniki wydzielenia się 

Departamentów ze struktur DGA S.A. Inwestycje i restrukturyzacja spółek to działania zgodne z przyjęta 

przez Zarząd DGA S.A. strategią na lata 2010 – 2011, która zakłada rozbudowę Grupy Kapitałowej i 

przekształcenie DGA S.A. – podmiotu dominującego - w fundusz inwestycyjny. 

Zdecydowana większość nowych spółek w Grupie DGA to spółki w fazie powstawania lub wczesnego 

rozwoju. Dlatego teŜ wyniki skonsolidowane za 2010 rok nie pokazują wymiernych efektów poczynionych 

inwestycji kapitałowych. Potencjał pozyskanych podmiotów przeniesie się na wyniki finansowe 

poszczególnych spółek, a co za tym idzie na wyniki całej Grupy w 2011r. i w kolejnych latach. WaŜnym 

czynnikiem rozwoju tych spółek jest wsparcie ze strony DGA nie tylko w wymiarze finansowym, ale równieŜ 

w wymiarze merytorycznym oraz zarządczym. Jednym z kluczowych kryteriów oceny inwestycji 

kapitałowych jest bowiem moŜliwość uzyskania efektu synergii pomiędzy podmiotem a kompetencjami 

doradczymi DGA S.A. Co więcej, planowane są kolejne akwizycje w 2011, ze szczególnym wskazaniem na 



 

segment usług internetowych, które pozwolą na wzbogacenie oferty juŜ pozyskanych podmiotów, takich jak 

DGA Fast Deal Sp. z o.o. (platforma zakupowa on-line) oraz AllCards Sp. z o.o. (usługi dla posiadaczy kart). 

Wiele znaczących zdarzeń miało miejsce w 2010 roku równieŜ w spółkach juŜ funkcjonujących w Grupie 

Kapitałowej DGA. Najistotniejsza to restrukturyzacja produktowa i wizerunkowa spółki FIGURES Kancelaria 

Rachunkowa Sp. z o.o. (wcześniej DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.), utworzenie przez DGA Energia 

Sp. z o.o. 5 spółek celowych, których zadaniem jest realizacja budowy biogazowni w Wielkopolsce i 

Lubuskiem oraz pozyskanie przez spółkę partnera strategicznego – lidera w branŜy energii odnawialnej – BD 

AgroRenewables. Rozpoczęcie budowy pierwszych biogazowni planowane jest na 2011 rok.  

Warto zaznaczyć stabilną sytuację spółek będących od wielu lat w Grupie Kapitałowej. DGA Audyt Sp. z o.o. 

utrzymuje swoją dobrą pozycję na rynku usług audytorskich, o czym świadczy zwiększenie przychodów w 

porównanie z rokiem 2009, pomimo silnej konkurencji oraz spadku cen tego segmentu usług. Podobnie 

Spółka Figures Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. planuje rozpocząć sprzedaŜ usług związanych z 

elektronicznym obiegiem dokumentów księgowych e.figures, co w połączeniu z intensywną kampanią 

wizerunkową wpłyną na zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynku, a tym samym podniesienie  obrotów 

w roku 2011 i następnych. Spółka DGA HCM Sp. z o.o., dzięki współpracy z DGA S.A. w zakresie projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych, uzyskała dodatni wynik finansowy oraz doświadczenie w zakresie 

ich realizacji. Kolejna spółka z wieloletnim staŜem w Grupie Kapitałowej DGA – PBS DGA Sp. z o.o. - 

zakończyła rok ubiegły ze stratą, na co wpływ miała trudna sytuacja na rynku usług badawczych, 

szczególnie dla średnich firm. Mimo to spółka pozyskała znaczący portfel zamówienie na rok 2011, co 

pozwoli na odrobienie wyniku w bieŜącym okresie.  

Wszystkie wymienione wyŜej spółki Grupy Kapitałowej DGA to podmioty o bardzo duŜym doświadczeniu, 

posiadające długą listę referencji pozwalających im na ubieganie się o znaczące kontrakty.  

Rok 2011 będzie przełomowy dla Grupy Kapitałowej DGA pod względem oceny efektywności zrealizowanych 

w 2010 roku inwestycji kapitałowych. Procesy restrukturyzacyjne i organizacyjne zostaną w większości 

zakończone, nastąpi stabilizacja w funkcjonowaniu nowych podmiotów. Zarząd DGA będzie kładł szczególny 

nacisk na współpracę w obrębie Grupy Kapitałowej, na wymianę doświadczeń oraz wzajemne 

rekomendacje, jak i na intensyfikację wspólnych procesów sprzedaŜowych. 

Serdecznie zapraszam do nawiązania współpracy z DGA S.A. oraz Spółkami Grupy Kapitałowej.  

 

 

 

 

Andrzej Głowacki  

Prezes Zarządu DGA S.A.  


