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I. KALENDARIUM NAJWAśNIEJSZYCH WYDARZEŃ W 2010 ROKU 
 
 

STYCZEŃ • Objęcie udziałów i podwyŜszenie kapitału zakładowego DGA Energia Sp. z o.o. do 
kwoty 477 000 zł, w wyniku czego udział DGA S.A. w kapitale zakładowym wynosi 
33,33% 

LUTY • Zarejestrowanie obniŜenia kapitału zakładowego DGA S.A. do kwoty 9 042 232 zł, na 
skutek umorzenia akcji nabytych w ramach „Programu skupu akcji własnych”. 

• Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu 
odnawialnego z TU Allianz Polska S.A., przedłuŜającego okres obowiązywania limitu w 
kwocie 3 mln zł do 6 lutego 2011 r. 

MARZEC • Podpisanie umowy inwestycyjnej z PTWP S.A., na podstawie której DGA S.A. nabyła 
49,12% udziałów w firmie z branŜy szkoleniowej Centrum Kreowania Liderów S.A.  

KWIECIEŃ • Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podjęcie, poza typowymi uchwałami podejmowanymi 
w toku obrad ZWZ, uchwał dot. m.in. powołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
na nową kadencję, wypłaty dywidendy za 2009 rok w wysokości 1,8 mln zł (20 gr./1 
akcję).  

• Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie zmiany nazwy firmy na DGA S.A. 
MAJ • Publikacja wyników za I kwartał 2010 r. 

• Podpisanie umowy z SEKA S.A. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w 
ramach projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” realizowanego 
przez SEKA S.A. na zlecenie PARP. Łączne wynagrodzenie za realizację umowy będzie 
nie większe niŜ 7 585 200 zł. 

• Powołanie spółki DGA Fast Deal Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest 
prowadzenie serwisu internetowego www.fastdeal.pl, oferującego sprzedaŜ usług z 
wysokim rabatem. 

• Powołanie spółki Blue Sp. z o.o. (obecna nazwa: Blue energy Sp. z o.o.), w której DGA 
S.A. objęła 33,8% udziałów w kapitale zakładowym – restrukturyzacja Departamentu 
Zarządzania.   

CZERWIEC • Zakończenie realizacji projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa 
okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” na rzecz byłych 
pracowników Stoczni GDYNIA S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 

• Nabycie 65,4% udziałów w kapitale zakładowym Ad Akta Sp. z o.o. Firma Ad Akta 
świadczy kompleksowe usługi w zakresie porządkowania, przechowywania i niszczenia 
dokumentacji powstającej w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

LIPIEC • ZłoŜenie wniosku o ustanowienie kuratora sądowego w spółce zaleŜnej Braster Sp. z 
o.o., który został następnie wycofany ze względu na uzupełnienie przez Zgromadzenie 
Wspólników w dniu 3 sierpnia 2010 r. składu Rady Nadzorczej spółki  

SIERPIEŃ • Powołanie Pani Anny Olszowej na funkcję Prezesa Zarządu Braster Sp. z o.o. 

• Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A., przedłuŜającego okres 
wykorzystania limitu kredytowego w kwocie 4 mln zł do dnia 22 sierpnia 2013 r.  

• Publikacja wyników za I półrocze 2010 r. 
WRZESIEŃ • Podpisanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowy o dofinansowanie 

projektu „Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajęć dodatkowych z 
zakresu kompetencji kluczowych i współpracy z pracodawcami”. Całkowita wartość 
projektu wynosi 2,9 mln zł 

• Powołanie spółki DGA Optima Sp. z o.o., w której DGA S.A. objęła 40% udziałów w 
kapitale zakładowym – restrukturyzacja wewnętrzna – Departament Funduszy 
Strukturalnych. 
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• Zarejestrowanie zmiany firmy z Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. na DGA S.A. 

• Rozpoczęcie w ramach konsorcjum z Samorządem Województwa Wielkopolskiego 
realizacji „projektu outplacementowego WUP w Poznaniu” adresowanego do 
pracowników oraz byłych pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw, które planują 
lub prowadzą zwolnienia grupowe. BudŜet projektu wynosi nie więcej niŜ 2 mln zł.  

PAŹDZIERNIK • Otrzymanie informacji od spółki zaleŜnej Braster Sp. z o.o. o dokonaniu wpisu Testera 
BRASTER™ do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich 
wprowadzenie do obrotu i uŜywania 

• Sfinalizowanie inwestycji dot. następujących spółek 

o Allcards Sp. z o.o. – objęcie 80% udziałów w kapitale zakładowym za wkład 
w wysokości 400 tys. zł 

o DGA Fast Deal Sp. z o.o. – zakup 50% udziałów w kapitale zakładowym za 
cenę 150 tys. zł; w wyniku tej transakcji DGA S.A. posiada 100% udziałów 

o DGA Amber Sp. z o.o. – powołanie spółki i objęcie przez DGA S.A. 50% 
udziałów w kapitale zakładowym za wkład pienięŜny w wysokości 7,5 tys. zł 

LISTOPAD • Publikacja wyników za III kwartał 2010 r. 

GRUDZIEŃ • Utworzenie odpisu aktualizującego na naleŜność od ARP w kwocie 3,7 mln zł, co 
negatywnie wpłynęło na wynik 2010 r. 

• SprzedaŜ udziałów w DGA-JPW Sp. z o.o. 

 

 

II. ISTOTNE CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 
 
W 2010 roku Grupa Kapitałowa DGA odnotowała stratę netto w wysokości 3.707 tys. zł przy przychodach w 
wysokości 35 605 tys. zł, z czego 95% stanowiły przychody DGA S.A.. 

Największy wpływ na osiągnięte wyniki miała realizacja przez DGA S.A. projektu dla Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi 
skutkami restrukturyzacji” zakończonego w czerwcu  2010 roku. Pomimo wielokrotnych kontroli 
przeprowadzanych zarówno przez ekspertów ARP, jak i przez podmioty zewnętrzne, Agencja nadal nie 
dokonała zapłaty naleŜności w kwocie 3,7 mln zł. ARP wstrzymuje uregulowanie naleŜnej kwoty, pomimo iŜ 
projekt został przeprowadzony naleŜycie, co potwierdzają m.in. wyŜsze niŜ określone w umowie wskaźniki, w 
tym kluczowy wskaźnik jakim był wskaźnik zatrudnienia wskazany w umowie na poziomie 20%, a wg stanu na 
dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił on 36%. Dlatego teŜ, w związku z brakiem konkretnych argumentów 
wyjaśniających odmowę zapłaty faktury, DGA  przygotowuje rozwiązanie sprawy w drodze postępowania 
sądowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, DGA utworzyła odpis aktualizujący na 100% 
wartości naleŜności w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych. Tym samym skonsolidowany wynik netto za 
2010 rok został pomniejszony o kwotę 3,7 mln zł.  
 
 
Na poziom wyników w 2010 roku poza wyŜej wymienionymi istotny wpływ miały następujące zdarzenia: 

• Spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy w porównaniu z 2009 r. o 13,5 mln zł (27%), 
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Wykres nr 1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy w 2010 roku wg segmentów operacyjnych 
 

 

Spadek skonsolidowanych przychodów w równym stopniu dotknął segment Projektów Europejskich (26%) jak 
i Konsultingu Zarządczego i Finansowego (38%). Zwiększyły się za to przychody segmentu Doradztwa 
Personalnego (wzrost o 13%).   

Wykres nr 2.  Przychody ze sprzedaŜy DGA S.A. wg poszczególnych kwartałów 2010 r.  
 (bez wyłączeń konsolidacyjnych) 
 

 

Znaczące zmniejszenie przychodów w Segmencie Projektów Europejskich miało miejsce w II półroczu 2010 
roku w związku z zakończeniem realizacji projektu stoczniowego. 

26 362

6 262

1 042
1 939

35 549

10 141

920
2 493

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Projekty Europejskie Konsulting Zarządczy i 

Finansowy

Doradztwo 

personalne

Pozostałe

2010

2009

8 667

1 724

155

10 492

1 723

190

2 765

1 096

277

4 438

1 940

476

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Projekty Europejskie Konsulting Zarządczy i

Finansowy

Nie przypisane

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał



                                               GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. na 31.12.2010 r.                                         str. 7 

 

 

  
• Proces przekształcania DGA S.A. w podmiot działający na zasadach zbliŜonych do funduszu 

inwestycyjnego.  
 
Na skutek  przeprowadzonej restrukturyzacji w miejsce dotychczasowych departamentów w drugim 
półroczu 2010 roku rozpoczęły działalność odrębne podmioty gospodarcze z mniejszościowym udziałem 
kapitałowym DGA S.A., związane  umowami o stałej współpracy:  

- Blue energy Sp. z o.o. – spółka zajmująca się doradztwem w zakresie zarządzania w czterech 
kluczowych obszarach: organizacji, bezpieczeństwa, optymalizacji i automatyzacji, 

- DGA Optima Sp. z o.o. – spółka realizująca doradztwo z zakresu pomocy publicznej, wykorzystania 
środków pomocowych na działalność inwestycyjną, jak równieŜ koordynująca i realizująca działania 
związane z wdraŜaniem i wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych. 

Docelowo spółki będą przejmowały bezpośrednie kontakty z klientami i w miarę uzyskiwania niezbędnych 
referencji będą samodzielnie pozyskiwać i realizować kontrakty. DGA S.A. wiąŜą umowy o współpracy w 
zakresie realizacji projektów, a takŜe świadczeniu na rzecz tych spółek usług promocyjnych i 
marketingowych za określonym wynagrodzeniem.  
 
W 2010 roku w ramach działalności inwestycyjnej rozbudowana została struktura Grupy Kapitałowej DGA 
o nowe podmioty z branŜy internetowej, usług szkoleniowych i usług outsourcingowych. DGA S.A. objęła 
udziały  za łączną kwotę 3,2 mln zł., m.in. w następujących spółkach: Centrum Kreowania Liderów S.A., 
DGA Fast Deal Sp. z o.o., Ad Akta Sp. z o.o, Allcards Sp. z o.o. Poprzez świadczone usługi doradcze, 
wsparcie finansowe w postaci poŜyczek, jak równieŜ obecność w Radach Nadzorczych spółek, DGA S.A. 
zamierza wspierać ich rozwój i działać w kierunku zwiększenia ich wartości, co w dłuŜszej perspektywie 
powinno mieć pozytywny wpływ na osiągane wyniki.   

• Strata netto spółek konsolidowanych metodą pełną w zagregowanej wysokości 303 tys. zł oraz 
pozostałe wyłączenia konsolidacyjne w wysokości -214 tys. zł, w tym rozliczenie róŜnicy między 
wartością księgową a wartością godziwą PBS DGA Sp. z o.o. dokonane w związku z zaprzestaniem 
konsolidacji (-295 tys. zł). 

 
 

III. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA  
W 2010 ROKU 

 

Zdarzenia dotyczące obszaru doradztwa oraz sfery finansów 
 

1. DGA S.A. na bieŜąco bierze udział w procesie ofertowania związanego z przygotowaniem nowych 
projektów szkoleniowych i inwestycyjnych, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych, 
projektów prywatyzacyjnych oraz projektów doradztwa biznesowego i zarządczego. 
W dniu 10 lutego 2010 roku DGA S.A. podpisała z TU Allianz Polska S.A. aneks do umowy o udzielanie 
gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego, przedłuŜający okres, w którym TU Allianz 
Polska S.A. będzie wydawać DGA S.A. gwarancje kontraktowe (przetargowe, naleŜytego wykonania 
kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek) na rzecz wskazanych podmiotów – Beneficjentów 
Gwarancji – do dnia 6 lutego 2011 roku. Wysokość limitu ustalona została na 3 mln zł. Podlimit dla 
pojedynczej gwarancji wynosi 1 mln zł. 

2. W dniu 28 maja 2010 r. podpisana została umowa z ogólnopolską firmą szkoleniową SEKA S.A.  na  
świadczenie usług szkoleniowo – doradczych w ramach realizowanego przez SEKA S.A. projektu 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL pt. „Powiązania kooperacyjne polskich 
przedsiębiorstw”. SEKA S.A. realizuje projekt na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Projekt skierowany jest do przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i jednostek 
samorządu terytorialnego i ma na celu dostarczenie wiedzy nt. tworzenia powiązań kooperacyjnych, 
prawidłowego działania i rozwoju takich powiązań oraz efektywnego zarządzania nimi. DGA S.A w 
ramach umowy prowadzi szkolenia i doradztwo dla  2241 osób z całej Polski, natomiast projekt 
obejmuje dodatkowo zagraniczne wyjazdy studyjne dla  150 osób.   
Realizacja umowy przez DGA S.A. zakończy się do 31 grudnia 2012 roku. 
Łączne wynagrodzenie DGA za realizację umowy będzie nie większe niŜ 7 585 200 zł brutto. 
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3. W dniu 30 czerwca 2010 r. zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie dla pracowników sektora 
budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”. W ramach  projektu 
prowadzone były szkolenia, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Projekt był 
współfinansowany ze środków  EFS w ramach PO KL Działanie 2.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej 
Gospodarki, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych 
pracowników przedsiębiorstw. Do projektu przyjęto 7900 pracowników obydwu stoczni, odbyło się 
20681 spotkań z doradcami zawodowymi, do szkoleń przystąpiło 6276 osób, w warsztatach 
aktywizująco-motywacyjnych udział wzięło 3881 osób. Z potwierdzonych informacji uzyskanych do 
dnia 30 czerwca 2010 r. wynika, Ŝe łącznie 2837 uczestników projektu (36%) podjęło zatrudnienie lub 
rozpoczęło własną działalność gospodarczą. 

Pismem z dnia 22 lipca 2010 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. poinformowała DGA S.A. o odmowie 
zapłaty faktury w kwocie 7,2 mln zł za usługi wykonane w okresie maj-czerwiec 2010 r. w ramach 
projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi 
skutkami restrukturyzacji”. Podstawowym powodem było zastrzeŜenie ARP co do sposobu rozliczenia 
wynagrodzenia za świadczenie usług pośrednictwa pracy w projekcie. DGA S.A. ma odrębne 
stanowisko w tej kwestii, co zostało przedstawione do ARP S.A. wraz ze stanowiskiem radcy 
prawnego. 

Dodatkowo na pismo wstrzymujące płatność DGA S.A. złoŜyła pisemne wyjaśnienia do ARP S.A., w 
odpowiedzi na co ARP podtrzymała swoje stanowisko i podjęła kolejne działania kontrolne dotyczące 
róŜnych działań w projekcie, nie tylko dotyczących pośrednictwa pracy. W związku z przedłuŜającymi 
się kontrolami oraz procesem rozliczeń DGA S.A. zaproponowała ARP  odbycie spotkania 
negocjacyjnego z udziałem przedstawicieli Zarządów obu podmiotów, które odbyło się w dniu 17 
września 2010 r. w siedzibie ARP S.A. Po spotkaniu ARP S.A. przesłała do DGA S.A. harmonogram 
dalszych działań ze swojej strony,  w tym kolejnych kontroli oraz dokonała płatności częściowych. 
Zgodnie z zapisami porozumienia ostateczne rozliczenie miało nastąpić w dniu 22 listopada 2010 r. W 
związku z niedotrzymywaniem przez ARP S.A. podjętych na spotkaniu negocjacyjnym ustaleń oraz 
zapowiadanymi  kolejnymi kontrolami, w dniu 14 października  2010 r. DGA S.A. przesłała  do ARP 
pismo wzywające do pilnego uregulowania naleŜnej kwoty.  

Do dnia 31.12.2010 r. ARP S.A. uregulowała częściowo naleŜność w wysokości 3,9 mln zł, jednak ze 
względu na brak zapłaty pozostałej kwoty DGA S.A. utworzyła na dzień 31.12.2010 r. odpis 
aktualizujący naleŜność w wysokości 3,7 mln zł. 

4. Departament Zarządzania Projektami, kontynuował realizację projektów współfinansowanych ze 
środków EFS, m.in.: 

� „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie – ogólnopolski program rozwoju kompetencji 
kluczowych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości”, 

� „Podniesienie kwalifikacji kadr urzędów samorządowych w województwie lubelskim” – projekt 
zakończony w grudniu 2010 r., 

� „Kompetentni pracownicy podstawą sukcesu Grupy Goodyear Polska”, 

a takŜe rozpoczął realizację nowych projektów finansowanych z EFS tj.: 

� „Firmy rodzinne szansą rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim” 
� „Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajęć dodatkowych z zakresu 

kompetencji kluczowych i współpracy z pracodawcami” 
� „Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu” 

5. W dniu 31 maja 2010 r. powołana została spółka Blue Sp. z o.o. (7 lipca 2010 r. zmieniono nazwę na 
Blue energy Sp. z o.o.). Kapitał zakładowy wynosi 65.000 zł i dzieli się na 65 udziałów po 1.000 zł 
kaŜdy.  
DGA S.A. objęła 22 udziały o wartości nominalnej 22.000 zł, za wkład pienięŜny 22.000 zł, co stanowi 
33,8% w kapitale zakładowym spółki. Pozostałe udziały objęło trzech menedŜerów współpracujących z 
DGA. 
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W skład pierwszego zarządu weszli: 
- Michał Borucki – Prezes Zarządu, 
- Ryszard Kluska – Wiceprezes Zarządu. 

Blue energy Sp. z o.o., która została wydzielona ze struktur DGA S.A., współpracuje z DGA w zakresie 
realizacji projektów z obszaru doradztwa zarządczego opierając się na autorskich narzędziach 
informatycznych DGA. 
 

6. W dniu 19 sierpnia 2010 roku podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”), o której Zarząd DGA 
informował w raporcie bieŜącym nr 43/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
Na mocy aneksu okres wykorzystania limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 4 000 000 (cztery 
miliony) złotych przedłuŜony został do dnia 22 sierpnia 2013 r. Na limit kredytowy składa się kredyt 
obrotowy w rachunku bieŜącym do kwoty 2 mln złotych oraz kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 2 
mln złotych. Limit kredytowy przeznaczony jest na finansowanie bieŜących zobowiązań wynikających z 
prowadzonej działalności gospodarczej. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu DGA S.A. nie 
wykorzystuje przyznanego limitu. 
 
Zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
do wysokości 650 tys. złotych, hipoteka kaucyjna do kwoty 2 mln złotych na nieruchomościach 
naleŜących do DGA S.A. wraz z cesją umowy ubezpieczenia tych nieruchomości, klauzula potrącenia 
wierzytelności z rachunku bieŜącego, a takŜe przelew wierzytelności pienięŜnej z kontraktów, które 
będą finansowane środkami z kredytu obrotowego odnawialnego.    
Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 
7. W dniu 7 września 2010r. podpisana została przez  DGA S.A. umowa o dofinansowanie projektu 

„Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji 
kluczowych i współpracy z pracodawcami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana została z 
Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu. 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 2 914 588,28 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
wynosi  2 523 718,28 zł. 
Projekt skierowany jest do 516 uczniów trzech szkół zawodowych z Poznania i ma na celu wspomóc 
proces nauczania poprzez program dodatkowych zajęć i ich innowacyjną formę prowadzenia. W 
projekcie uczniowie nabędą kwalifikacje niezbędne do rozwoju osobistego i przyszłego zatrudnienia, w 
tym m.in. kompetencje naukowo – techniczne, społeczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i 
przedsiębiorczość. Realizacja projektu przez DGA S.A. będzie trwała 24 miesiące.  
 
Umowa jest znacząca dla DGA S.A nie tylko za względu na jej wartość, ale równieŜ na moŜliwość 
wykorzystania posiadanej przez DGA S.A. wiedzy, kompetencji i doświadczenia  w zakresie realizacji 
projektów skierowanych do dzieci i młodzieŜy oraz współpracy z sektorem szkolnictwa nabytych 
podczas realizowanego od 1 lipca 2008r. trzyletniego projektu „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie. 
Ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 
i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”  o wartości 16,7 mln zł. 
 

8. W dniu 15 września 2010 r. powołana została spółka DGA Optima Sp. z o.o. Kapitał zakładowy wynosi 
10.000 zł i dzieli się na 100 udziałów po 100 zł kaŜdy.  
DGA S.A. objęła 40 udziałów o wartości nominalnej 4.000 zł (za wkład pienięŜny 4.000 zł), co stanowi 
40% w kapitale zakładowym spółki. Pozostałe udziały objęło trzech menedŜerów współpracujących z 
DGA S.A. W skład pierwszego zarządu weszli: 

- Mirosław Marek – Prezes Zarządu, 
- Maciej Przybysz – Wiceprezes Zarządu. 

 
DGA Optima Sp. z o.o., która została wydzielona ze struktur DGA S.A. (dawny Departament Funduszy 
Strukturalnych), współpracuje z DGA S.A. w zakresie doradztwa w tematyce funduszy strukturalnych, 
pozyskiwania środków na projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe, jak równieŜ doradztwa i 



                                               GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. na 31.12.2010 r.                                         str. 10 

 

 

szkolenia w zakresie pomocy publicznej, partnerstwa publiczno prywatnego oraz prawa zamówień 
publicznych. 
 

9. W dniu 12 października 2010 r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy DGA S.A. i Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego, dotycząca realizacji „projektu outplacementowego WUP w Poznaniu” 
adresowanego do pracowników oraz byłych pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw, które planują 
lub prowadzą zwolnienia grupowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. BudŜet projektu wynosi nie więcej niŜ 
2 mln zł. 

Zdarzenia w sferze inwestycji kapitałowych 

1. W dniu 5 stycznia 2010 r. Zarząd DGA otrzymał informację, Ŝe 31 grudnia 2009 roku Spółka zaleŜna 
BRASTER Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia urządzenia o nazwie Tester BRASTER™ do rejestru wyrobów 
medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.   

2. W dniu 19 stycznia 2010 r. dokonane zostało podwyŜszenie kapitału zakładowego DGA Energia Sp. z 
o.o. o kwotę 202 000 zł do kwoty 477 000 zł poprzez ustanowienie 202 nowych udziałów. DGA S.A. 
objęło 49 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 49 000 zł. Tym samym udział DGA S.A. 
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów DGA Energia Sp. z o.o. uległ obniŜeniu do 33,33%. 

3. 11 marca 2010 r. DGA S.A. zawarła z PTWP S.A. umowę inwestycyjną, na podstawie której:  

• nabyła 12 375 sztuk akcji Centrum Kreowania Liderów S.A.  za łączną cenę 450 000 zł, 

• podwyŜszyła kapitał zakładowy o kwotę 200 020 zł, przy czym cena emisyjna została 
określona na 400 040 zł. 

W wyniku powyŜszych operacji oraz nabycia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych DGA uzyskało 
49,18% udział w kapitale akcyjnym CKL. 

Centrum Kreowania Liderów S.A. jest jedną z pierwszych firm w branŜy szkoleniowej - istnieje na 
rynku od 1991 roku. Spółka specjalizuje się w komercyjnych szkoleniach otwartych i zamkniętych w 
całej Polsce. Świadczone usługi szkoleniowe obejmują szerokie kategorie tematyczne: rozwój 
przywództwa, rozwój osobisty i zawodowy, przeprowadzanie zmian w organizacji, rozwój zarządzania, 
planowanie kariery i rozwijanie talentów. 

Podstawowym załoŜeniem podpisanej umowy inwestycyjnej jest ścisła współpraca dwóch głównych 
akcjonariuszy CKL w celu zbudowania w perspektywie kilku lat znaczącej firmy szkoleniowej w Polsce. 
 
Współpraca CKL S.A. z PTWP S.A. określa następujące obszary synergii:   
- dostęp do działań promocyjnych na portalach, dostęp do prawie 1 mln unikalnych uŜytkowników, 
100 tys. wysyłanych newsletterów, 
- moŜliwość promocji podczas największych konferencji branŜowych w kraju oraz podczas 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 
- atrakcyjne warunki reklamy na łamach miesięczników Nowy Przemysł, Rynek Zdrowia, Rynek 
SpoŜywczy oraz moŜliwość publikacji tekstów eksperckich potwierdzających kompetencje Spółki, 
- dostęp do bazy wysyłkowej czytelników tytułów Grupy PTWP S.A., 
- patronat medialny nad projektami. 
 
Współpraca z DGA S.A. daje Spółce wyjątkowe moŜliwości rozwoju. Przede wszystkim umoŜliwia 
skuteczne aplikowanie o środki Unii Europejskiej. Kolejnym elementem synergii moŜe być moŜliwość 
wejścia w nowe obszary szkoleniowe związane z finansami, księgowością czy audytem,  a takŜe udział 
ekspertów DGA w prowadzeniu szkoleń z zakresu PPP, pomocy publicznej, bezpieczeństwa informacji. 
 
Siedziba Centrum Kreowania Liderów S.A. mieści się w Katowicach. 
Uzupełniono skład organów Spółki o przedstawicieli DGA: 
- w skład Rady Nadzorczej CKL S.A. weszli Pan Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA i Pani Anna 
Szymańska Wiceprezes DGA, 
- Pan Grzegorz Krzeszowiak – były konsultant DGA – objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
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4. DGA S.A. powołała w dniu 14 maja 2010 r. spółkę pod nazwą DGA Fast Deal Sp. z o.o., w której 
objęła 100% udziałów wnosząc wkłady na poczet kapitału zakładowego w wysokości 240 000 zł. 
Celem działania spółki jest prowadzenie platformy internetowej www.fastdeal.pl, oferującej sprzedaŜ 
usług (hoteli, restauracji, salonów urody, ośrodków rozrywki i innych) w wybranych miastach w 
Polsce. Usługodawcy zdecydowani na współpracę z serwisem otrzymują do dyspozycji innowacyjne 
narzędzie marketingu i sprzedaŜy w zamian za udzielenie rabatu na konkretną usługę, którą chcą 
promować.  

Zgodnie z postanowieniami umowy wspólników, w dniu 25 czerwca 2010 r. DGA S.A. sprzedała łącznie 
120 udziałów w DGA Fast Deal Sp. z o.o. za cenę 120 000 zł, co doprowadziło do zmniejszenia udziału 
DGA S.A. w kapitale zakładowym do 50%. Sprzedane udziały objęli pomysłodawcy i twórcy portalu. 

5. 21 czerwca 2010 r. DGA S.A. nabyła 1 275 udziałów w Ad Akta Sp. z o.o. za łączną cenę 750 000 zł, 
obejmując tym samym 65,4% udział w kapitale zakładowym, dający 65,4% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki. Na funkcję Prezesa Zarządu został powołany Pan Jarosław Lasecki – były 
konsultant DGA. 

Ad Akta to podmiot specjalizujący się w profesjonalnej archiwizacji dokumentów, zwłaszcza 
związanych z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Kompleksowa obsługa 
dokumentacji od momentu jej powstania, w tym archiwizacja, przechowywanie i udostępniania, 
przemysłowe niszczenie oraz digitalizacja, to gwarancja bezpieczeństwa oraz obniŜenie kosztów dla 
klientów. 

6. W dniu 26 lipca 2010 r. DGA S.A. złoŜyła wniosek o ustanowienie kuratora sądowego w Braster Sp. z 
o.o. Uzasadnieniem tego  działania było uszczuplenie składu Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. o 
jednego jej członka, który złoŜył rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej i tym samym utratę przez 2 
– osobowy skład Rady Nadzorczej statusu organu -  rady nadzorczej Spółki.  

Wniosek o ustanowienie kuratora sądowego został wycofany, poniewaŜ w dniu 3 sierpnia 2010 roku 
powołanych zostało dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. Uzupełnienie składu 
Rady Nadzorczej spółki było konieczne w związku z uprzednio złoŜonymi rezygnacjami. 

Uwzględniając uchwały WZW z dnia 3 sierpnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. jest 
następujący: 
- Paweł Łukasiewicz – Centrum Innowacji  FIRE (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 
- Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu DGA S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), 
- Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu DGA S.A. (Członek Rady Nadzorczej). 
 
Ze względu na upływ  z dniem 30 czerwca 2010 roku kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki 
Braster, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę określającą, Ŝe w obecnej kadencji Zarząd spółki 
będzie jednoosobowy.  

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 sierpnia 2010 roku powołała na funkcję Prezesa Zarządu spółki 
Braster Panią Annę Olszową. Pani Anna Olszowa pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego DGA S.A.  

7. W dniu 7 września 2010 r. podpisana została umowa wspólników spółki wykrojniki.com.pl Sp. z o.o. 
Na mocy aktu notarialnego z dnia 15 września 2010 r. DGA S.A. przystąpiła do spółki i objęła 5 
udziałów (dających ok. 4,76% udziału w kapitale zakładowym) o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy 
udział za wkład pienięŜny w wysokości 50 000 zł oraz zobowiązała się do udzielenia poŜyczki celowej 
w wysokości 250 tys. zł. Zgodnie z umową wspólników DGA S.A. będzie mogła obejmować kolejne 
udziały w spółce wg zasad opisanych w umowie. 

Celem inwestycji kapitałowej DGA S.A. w spółce wykrojniki.com.pl jest wzrost wartości Spółki, co 
zostanie zrealizowane we współpracy z Zarządem Spółki. Następnie w perspektywie 2-4 lat strony 
umowy dołoŜą starań, aby Spółka została zbyta na rzecz inwestora branŜowego lub finansowego lub 
wprowadzona do obrotu publicznego (New Connect). 

Wykrojniki.com.pl to poznańska spółka zajmująca się komputerowym projektowaniem i wytwarzaniem 
wykrojników w technologii laserowej. Głównym obszarem działalności firmy jest produkcja 
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wykrojników dla branŜy poligraficznej i opakowań. Do stałych odbiorców naleŜą firmy, będące 
największymi producentami opakowań na polskim rynku, małe rodzinne zakłady poligraficzne, jak 
równieŜ firmy z krajów Unii Europejskiej. 

8. W dniu 14 października 2010 roku DGA S.A. opublikowała informację dotyczącą spółki zaleŜnej Braster 
Sp. z o.o. o dokonaniu wpisu testera Braster do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do uŜywania, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. Wpisu do rejestru dokonano w dniu 13 września 2010 r. 
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
 

9. W dniach 12-14 października 2010 r. DGA S.A. sfinalizowała kolejne inwestycje kapitałowe, które 
dotyczyły: 
 
� Przystąpienia do spółki Allcards Sp. z o.o. i objęcie przez DGA S.A. 80% udziałów w kapitale 

zakładowym spółki w zamian za wkład w wysokości 400 tys. zł.  
 
Spółka AllCards uruchomiła usługę Centrali Kart Kredytowych – Pogotowie Kartowe (pod 
numerem telefonu 703 703 303), która pomaga w natychmiastowym skontaktowaniu się z 
wydawcą karty w przypadku jej utraty lub innych problemów z kartami płatniczymi. Za tę usługę 
w 2008 roku spółka AllCards otrzymała nagrodę Lidera Innowacji przyznawaną przez Fundację 
Innowacji i Rozwoju promującą przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.  
 
Dodatkowo oferta spółki została poszerzona o portal dla ofiar kradzieŜy, włamań i innych zdarzeń 
rabunkowych -  www.pomagamyokradzionym.pl. Portal skupia w jednym miejscu wszelkie 
informacje niezbędne w sytuacji utraty juŜ nie tylko karty płatniczej, ale i dokumentów, karty SIM 
lub kradzieŜy samochodu.  
 
Portal pomagamyokradzionym.pl jest rozbudowywany o nowe funkcjonalności, takie jak baza 
miejsc niebezpiecznych ostrzegająca przed lokalizacjami o wzmoŜonej aktywności rabunkowej. 
Ponadto, w najbliŜszym czasie planowane jest uruchomienie Telefonicznego Centrum Informacji 
specjalizującego się w udzielaniu informacji kierowcom i podróŜnym.  
 
Drugim wspólnikiem w firmie Allcards Sp. z o.o. jest pan Grzegorz Głowacki. 
 

� Objęcia 100% udziałów w kapitale zakładowym DGA Fast Deal Sp. z o.o. 
  
Biorąc pod uwagę bardzo dobre perspektywy rozwoju spółki, DGA S.A postanowiła odkupić część 
udziałów od pozostałych udziałowców i w całości kontrolować rozwój projektu. W dniu 14 
października 2010 r. DGA S.A. zakupiła 50% udziałów w kapitale zakładowym DGA Fast Deal Sp. 
z o.o. za cenę 150 tys. zł obejmując tym samym 100% udziałów. Funkcję Prezesa Zarządu objął 
Pan Łukasz Czajka – były konsultant DGA. 
 

� Powołanie spółki DGA Amber Sp. z o.o. i objęcie przez DGA S.A. 50% udziałów w kapitale 
zakładowym za wkład pienięŜny w wysokości 7,5 tys. zł. 
 
Spółka DGA Amber miała oferować usługi konsultingowe w zakresie optymalizacji kosztów energii 
elektrycznej. Usługi te skierowane miały być przede wszystkim do administracji publicznej oraz 
innych duŜych odbiorców końcowych – firm sieciowych czy teŜ duŜych firm przemysłowych.  

Mając na uwadze fakt, iŜ w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej DGA Amber nie 
udało się pozyskać planowanego, znaczącego projektu, Zarząd DGA S.A. podjął decyzję o 
sprzedaŜy udziałów w Spółce.   

Zdarzenia korporacyjne 
 

1. W dniu 17 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS wydał postanowienie, na mocy którego zarejestrowane zostało obniŜenie kapitału 
zakładowego DGA S.A. z kwoty 10 170 000,- PLN do kwoty 9 042 232,- PLN wraz z dokonaniem 
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rejestracji zmian w Statucie Spółki. ObniŜenie kapitału zakładowego nastąpiło na skutek umorzenia 
1 127 768 akcji własnych stanowiących  11,0892 % udziału w kapitale zakładowym i dających 1 127 
768 głosów stanowiących 11,0892 % ogólnej liczby głosów. Umorzone akcje zostały nabyte przez DGA 
S.A. w ramach Programu skupu akcji własnych za kwotę 2 071 328,16 PLN. 

2. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 29 marca 2010 roku uchwałę 
w sprawie umorzenia akcji własnych DGA. Aktualnie na kapitał zakładowy DGA składają się 9 042 232 
akcje o wartości nominalnej 1 złoty kaŜda, w tym: 

� 8 122 166 akcji na okaziciela oznaczonych kodem PLDGA0000019, 
� 920 066 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem PLDGA0000027 

3. W dniu 18 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej DGA, które podjęło uchwały 
dotyczące zatwierdzenia rocznych sprawozdań Spółki oraz pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu 
dotyczący podziału zysku netto za 2009 rok w wysokości 3 002 tys. zł i  przeznaczenia kwoty 1 808 
tys. zł na wypłatę dywidendy. 
 

4. W dniu 23 kwietnia 2010 r. w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Poza typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad ZWZ tj.: 

� Zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, 
� Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, 
� Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 
� Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki, 

w porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące powołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na następną kadencję: 

- w skład Zarządu: 

� Pana Andrzeja Głowackiego – na funkcję Prezesa Zarządu, 
� Panią Annę Szymańską – na funkcję Wiceprezes Zarządu, 
� Pana Mirosława Marka – na funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

- w skład Rady Nadzorczej: 

� Pana dr Piotra Gosienieckiego – na funkcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
� Pana Karola Działoszyńskiego – na funkcję Członka Rady Nadzorczej, 
� Pana Romualda Szperlińskiego – na funkcję Członka Rady Nadzorczej, 
� Pana dr hab. Roberta Gwiazdowskiego – na funkcję Członka Rady Nadzorczej, 
� Pana Leona Komornickiego – na funkcję Członka Rady Nadzorczej, 
� Pana Jarosława Dominiaka – na funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

 
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 1 808 446,40 zł (20 gr na 
jedną akcję) z zysku netto za rok 2009.  

Walne Zgromadzenie dokonało takŜe zmian w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz 
Regulaminie Rady Nadzorczej podyktowanych koniecznością dostosowania treści tych dokumentów do 
wymagań zmienionej ustawy Kodeks spółek handlowych.  

Istotna zmiana powzięta przez Walne Zgromadzenie dotyczy zmiany firmy. Po zarejestrowaniu uchwał  
Spółka zmieni firmę z Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. na DGA S.A. Zmiana wynika z planów 
strategicznych spółki, która w przyszłości działać ma na zasadach zbliŜonych do funduszu 
inwestycyjnego. 

5. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej DGA S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2010 r.  podjęte zostały 
uchwały formalno – organizacyjne związane z wyborem członków Rady Nadzorczej na okres nowej 
kadencji przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza DGA S.A. dokonała powołania: 

� Pana Karola Działoszyńskiego – na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
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� Pana Romualda Szperlińskiego – na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, 
� Komitetu Audytu, w składzie: 

• Karol Działoszyński – Przewodniczący Komitetu Audytu, 
• Jarosław Dominiak – Członek Komitetu Audytu, 
• dr hab. Robert Gwiazdowski – Członek Komitetu Audytu, 

� Komitetu Inwestycyjnego, w składzie: 
• dr hab. Robert Gwiazdowski – Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, 
• Jarosław Dominiak – Członek Komitetu Inwestycyjnego, 
• Leon Komornicki – Członek Komitetu Inwestycyjnego. 

Rada Nadzorcza podjęła takŜe uchwałę w sprawie ustalenia nowej treści Regulaminu Komitetu Audytu 
w celu dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów. 
 

6. W dniu 20 września 2010 roku DGA S.A. otrzymała postanowienie z dnia 14 września 2010 roku 
wydane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
KRS, na mocy którego zarejestrowana została zmiana firmy. Dotychczas uŜywana firma Doradztwo 
Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna zmieniona została na DGA Spółka Akcyjna. Emitent moŜe uŜywać 
skróconej nazwy DGA S.A. 

Zmiana firmy nastąpiła na podstawie uchwały nr 29 w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki podjętej przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2010 r., którego treść opublikowana została w 
raporcie bieŜącym nr 15/2010.  

 

IV. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 
PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ DGA WYNIKI FINANSOWE  W PERSPEKTYWIE PRZYNAJMNIEJ NAJBLIśSZEGO 
ROKU OBROTOWEGO 

 
1. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono dane finansowe za 2010 rok 

 
Inwestycja w alekiedy.pl 
 
W wyniku transakcji przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2011 r. DGA S.A. zakupiła 560 udziałów za cenę 
140.000 zł, a następnie objęła dodatkowe 670 udziałów w wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego w 
zamian za wkład pienięŜny w wysokości 167.000 zł, osiągając łącznie 1 230 udziałów, co stanowi 31,75% 
kapitału zakładowego spółki alekiedy.pl  sp. z o.o. Jednocześnie spółka zaleŜna DGA Fast Deal Sp. z  o.o. 
objęła 707 udziałów stanowiących 18,25% kapitału zakładowego alekiedy.pl. Łącznie bezpośrednio i 
pośrednio DGA S.A. posiada 50% kapitału zakładowego i udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 
alekiedy.pl sp. z o.o. 
  
Alekiedy.pl to serwis internetowy, będący platformą komunikacji pomiędzy organizatorami wydarzeń a 
uŜytkownikami, działający w innowacyjnym modelu biznesowym B2CC (Business 2 Customers Community) 
łączącym świat biznesu z róŜnymi społecznościami internetowymi. Działalność portalu opiera się na 
załoŜeniu, Ŝe kaŜdy internauta ma swoje hobby, pasje i zainteresowania. Dzięki temu naleŜy do określonej 
społeczności klientów i jest konsumentem wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych, społecznych, sportowych 
itp. Celem organizatorów wydarzeń jest docieranie do tych społeczności. Z perspektywy klienta biznesowego 
serwis alekiedy.pl oferuje zestaw narzędzi wspomagających działania marketingowe i sprzedaŜowe 
(docieranie do róŜnych społeczności klientów). 
 
Aktualna sytuacja w spółce Braster Sp. z o.o. 
 
PoniŜsze informacje uzyskane zostały w związku z otrzymaniem ich na posiedzeniu Rady Nadzorczej Braster 
Sp. z o.o. w dniu 1 marca 2011 roku i dokonaniem oceny przez Zarząd DGA S.A. na posiedzeniu w dniu 7 
marca 2011 roku sprawozdania Zarządu  Braster Sp. z o.o. za 2010 rok. Prawo  indywidualnej kontroli 
wspólników spółki  Braster Sp. z o.o. zostało wyłączone w związku z tym wspólnicy, w tym DGA S.A. pozyskują 
informacje prawnie wiąŜące o Braster Sp. z o.o. za pośrednictwem Rady Nadzorczej.  
 
Sytuacja finansowa Braster Sp. z o.o. 
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Rachunek zysków  i strat za rok obrotowy 2010 wskazuje stratę netto w kwocie 456.514,01 PLN, kapitały 
własne Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku są ujemne i wynoszą -80 966,90 PLN.  
Sprawozdanie Finansowe Spółki będzie podlegało ocenie i zatwierdzeniu na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 
29 marca 2011 roku.  
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2010 roku kapitał własny Spółki był ujemny i wyniósł 15,5 tys. zł i NZW 
Braster Sp. z o.o., które odbyło się 24 listopada 2010 roku w związku z  art. 233 § 1 Ksh podjęło uchwałę o 
dalszym istnieniu Spółki. 

Dofinansowanie z PARP 
 
Spółka Braster złoŜyła w PARP wszystkie niezbędne dokumenty związane z rozliczeniem dotacji związanej z 
realizacją I Etapu Projektu - działanie 1.4. Wg informacji otrzymanych od osób rozliczających w PARP ostatnia 
transza dotacji w wysokości około 32 tys. zł powinna wpłynąć do końca marca 2011 roku. Równocześnie 
Braster Sp. z o.o. powinna otrzymać z PARP pisemne  potwierdzenie formalnego zakończenia I Etapu Projektu. 

Rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem II Etapu będzie związane ze złoŜeniem wniosku do PARP o 
aktualizację harmonogramu oraz budŜetu projektu. 

Planowane są następujące działania:  

Zadanie 1: przygotowanie inwestycji 

Wybór miejsca instalacji, podpisanie wieloletniej umowy dzierŜawy, przygotowanie procedur przetargowych i 
rozpisanie przetargów, zakup praw do technologii potrzebnych w procesie produkcji. 

Zadanie 2: adaptacja pomieszczeń produkcyjnych 

Planowana produkcja ma charakter zaawansowany,  w tym niektóre parametry pomieszczeń produkcyjnych 
wynikają z przepisów prawa, dlatego niezbędna jest adaptacja pomieszczeń produkcyjnych do potrzeb 
produkcji medycznej, w tym m.in. pokrycie ścian farbą hydrofobową, wykonanie instalacji wentylacyjnej z 
recyrkulacją i filtrami chemicznymi, wykonanie instalacji wodnej i odprowadzenia odpadów, wykonanie boksów 
pyłoszczelnych oraz wykonanie systemu zabezpieczeń. 

Zadanie 3:kompletacja dostaw urządzeń i aparatury 

W czasie realizacji zadania zostaną rozstrzygnięte przetargi, w wyniku których zamówione urządzenia i 
maszyny będą spływać do miejsca przeznaczenia.  

Zadanie 4:instalacja i odbiór (w tym testy)  

W toku zadania przewidziano niezbędne prace instalacyjne nowych maszyn, odbiór techniczny oraz niezbędne 
usługi doradcze związane z uruchomieniem i odbiorem instalacji. 

Podpisana w grudniu 2008 roku umowa z PARP o dofinansowanie przewiduje następujący jego poziom: 

Tabela nr 1. Planowany budŜet finansowy II etapu projektu 

Wyszczególnienie – Działanie 4.1 Etap II – Plan 

Inwestycje, w tym: 2 039 677,69 

             Refundacja PARP 60% 1 223 806,61 

Doradztwo w tym: 212 607,77 

             Refundacja PARP 50% 106 303,88 

Razem wydatki 2 252 285,46 

Razem dotacja 1 330 110,49 

 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego 
 
Umowa inwestycyjna z dnia 18 marca 2009 roku zawarta pomiędzy: Braster Sp. z o.o., dotychczasowymi 
wspólnikami Braster Sp. z o.o. (Jackiem Stępniem, Henrykiem Jaremkiem, Grzegorzem Pielakiem, Krzysztofem 
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Czupryńskim Stanisławem Kłosowiczem) oraz inwestorami tj.  DGA S.A. i  Fundacją „Centrum Innowacji 
FIRE”., przewidywała, iŜ z chwilą wypełnienia „obowiązków rejestracyjnych” (opisanych w § 5 ust. 1 Umowy 
Inwestycyjnej) oraz uzyskania wpisu  produktu Tester Braster na listę wyrobów medycznych, zostanie 
dokonane, nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2009 roku, podwyŜszenie kapitału zakładowego Braster Sp. z 
o.o. o kwotę 750.000 zł i objęcie w tak podwyŜszonym kapitale zakładowym przez DGA S.A. dziewięciu 
nowoutworzonych udziałów.  
Ponadto strony tej umowy ustanowiły zobowiązanie DGA S.A. do udzielenia Braster Sp. z o.o. poŜyczki celowej 
w kwocie 1,5 mln zł. PoŜyczka miała zostać udzielona w terminie do 30 dni od dnia objęcia przez DGA S.A. w 
Braster Sp. z o.o.  łącznie 50 % udziałów dających 50 % ogólnej liczby głosów.   
Uzyskanie wpisu Testera Braster na listę wyrobów medycznych nastąpiło dopiero w październiku 2010 r. tj. 
znacząco po dacie zakreślonej dla warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego (31.12.2009 r.). Tym 
samym z dniem tym wygasło umowne zobowiązanie DGA S.A. do podwyŜszenia kapitału zakładowego – na 
zasadach przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej. Stan taki stał się przyczyną niepodjęcia uchwały przez 
NZW Braster Sp. z o.o. w dniu 24 listopada 2010 roku. Decyzja DGA S.A. uzasadniona została równieŜ treścią 
raportu o stanie Spółki przedstawionego na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 20 października 2010 roku 
przez Prezesa Zarządu Spółki. Zwrócono w nim uwagę na niewłaściwe wydatkowanie  środków w okresie 
realizacji projektu tj. od kwietnia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, gdzie przekroczenie budŜetu przy 
realizacji I Etapu projektu w porównaniu z przyjętym biznesplanem wyniosło około 50%. Do dnia dzisiejszego 
były Zarząd nie złoŜył stosownych wyjaśnień. DGA S.A. stoi na stanowisku, iŜ uzupełnienie brakującej sumy na 
spłatę zaległych zobowiązań powinno pochodzić z proporcjonalnych wpłat wszystkich udziałowców, a nie tylko 
DGA. Jednak z uwagi na decyzję innych niŜ DGA S.A. wspólników, NZW Braster Sp. z o.o. nie podjęła  uchwały 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Braster Sp. z o.o. w zamian za wkład pienięŜny w kwocie 
1.200.000 zł.  
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki poinformował, iŜ  zwołał na dzień 29 marca 2011 roku 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Braster Sp. z o.o., celem którego będzie między innymi podwyŜszenie 
kapitału zakładowego Braster Sp. z o.o. przy utrzymaniu dotychczasowej struktury udziałowej. Tym samym 
planowanym jest podwyŜszenie kapitału zakładowego o kwotę 400.000 zł w zamian za wkład pienięŜny oraz za 
aporty w postaci wierzytelności wspólników Braster Sp. z o.o. W przypadku podjęcia takiej uchwały pozwoli to 
na spłatę wszystkich przeterminowanych zobowiązań przed rozpoczęciem realizacji II Etapu Projektu. 
 
Zastaw ustawowy na aktywach Braster Sp. z o.o. 
 
DGA S.A. w związku z działaniami nadzorczymi Rady Nadzorczej (przy wyłączeniu indywidualnego prawa 
kontroli) pozyskał równieŜ informację o ustanowieniu zastawu ustawowego – art. 670 Kc – na aktywach  
Braster Sp. z .o.o.  Zastawnikiem jest GREHEN Sp. z o.o. reprezentowana przez Grzegorza Pielaka (równieŜ 
wspólnika Braster Sp. z o.o.). Przedmiotem zastawu są urządzenia przeznaczone do doświadczalnego 
wytworzenia Testera Braster w ramach prowadzonych prac rozwojowych. Zastaw istnieje w związku z 
nieuregulowaniem przez Braster Sp. z o.o. czynszu najmu na kwotę 24.461 zł. 
 
Działalność operacyjna 
 
W dniu 1 marca 2011 roku odbyła się Rada Nadzorcza Braster Sp. z o.o., przedmiotem której było między 
innymi  omówienie kwestii badania przez zewnętrzny wyspecjalizowany podmiot moŜliwości wykorzystania 
posiadanego know-how dotyczącego technologii produkcji seryjnej Testera Braster. 
Zgodnie z uzyskanymi deklaracjami, Zarząd zleci wykonanie ekspertyzy dot. moŜliwości i sposobu 
wykorzystania know – how Braster Sp. z o.o. w produkcji seryjnej Testera Braster. Celem ekspertyzy będzie 
oszacowanie środków finansowych niezbędnych do tej produkcji jak równieŜ potrzeb Braster Sp. z o.o. w 
zakresie wyspecjalizowanej kadry.  
Po zakończeniu rozliczeń w PARP działanie 1.4 oraz po audycie technologicznym, Zarząd Spółki wg informacji 
pozyskanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej podejmie działania ukierunkowane na powołanie zespołu który 
przygotuje proces uruchomienia produkcji (wykorzystane zostaną wówczas środki PARP z działania 4.1. - po 
podpisaniu aneksów do umowy). 

Pozyskanie inwestorów dla spółki Braster 
 
W związku z brakiem porozumienia pomiędzy wspólnikami spółki dotyczącego dalszego finansowania jej 
rozwoju, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dopuszczenie do badania Spółki przez inwestorów 
zainteresowanych inwestycją kapitałową w spółkę Braster. 
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2. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

 
Podmiot dominujący Grupy Kapitałowej DGA S.A. kontynuuje analizę nowych projektów inwestycyjnych, które 
są zgodne z przyjętą strategią na lata 2011 – 2012. Kapitał obrotowy netto DGA S.A. wynosi ok. 15 mln zł i 
jest to wielkość, która w znacznej części moŜe być przeznaczona na inwestycje. W przypadku duŜych 
projektów moŜliwe jest skorzystanie dodatkowo z kredytu bankowego. 
 

3. Strategia działania 
 
Model biznesowy (strategia) powstał w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie Emitenta na rynku 
doradczym, w tym ponad siedmioletnią obecnością na Giełdzie Papierów Wartościowych, oceną 
dotychczasowej formuły funkcjonowania Grupy Kapitałowej DGA, zmianami wewnętrznymi, 
restrukturyzacyjnymi oraz zachodzącymi w otoczeniu biznesowym i zamierzeniami rozwojowymi Spółki. 
 

3.1. Działalność DGA w 2010 r. 
 
Rok 2010 poświęcony był na realizację przebudowy formuły funkcjonowania Grupy Kapitałowej DGA. 

Konsekwentnie realizowano  strategię  ukierunkowaną na przekształcenie DGA w strukturę holdingową, a 
docelowo fundusz inwestycyjny, zarejestrowano zmianę firmy z Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. na DGA S.A. 

W drugim półroczu 2010 r. zakończone zostały prace związane z wydzieleniem dwóch obszarów działalności 
poza spółkę .W czerwcu powołano Blue Energy Sp. z o.o. , a we wrześniu  DGA Optima Sp. z o.o.. Struktura 
kapitałowa nowych podmiotów uwzględnia powiązanie własnościowe z głównymi menedŜerami, bez 
większościowego udziału DGA. Zmieniona  formuła działania zagwarantuje w przyszłości poprawę 
efektywności, konkurencyjności cenowej, wzmocnienie potencjału merytorycznego, zwiększenie motywacji 
oraz odporności na zmiany popytu na usługi konsultingowe. Nowe spółki wspierane są marketingowo i 
organizacyjnie z poziomu DGA. 

W ramach DGA S.A. pozostały dwie kluczowe kompetencje: doradztwo biznesowe oraz zarządzanie projektami, 
które łącznie stanowiły ponad 80% przychodów w 2010 roku. 

Diagram nr 1. Działalność Grupy Kapitałowej w 2010 r.  

Kluczowe kompetencje oznaczone zostały kolorem pomarańczowym 
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3.2. Wytyczone kierunki działania na lata 2011 - 2012 

Zarząd DGA S.A. wyznacza następujące cele na lata 2011-2012:  

1. Optymalizacja funkcjonowania spółek Grupy Kapitałowej DGA, zdecydowana poprawa ich efektywności oraz 
wartości. W przypadku trudności w uzyskaniu zadowalających wyników – podjęcie działań 
restrukturyzacyjnych. 

2. Rozbudowa grupy spółek – inwestycje kapitałowe. Zarząd DGA nie ogranicza branŜ oraz wielkości firm, 
decydująca będzie efektywność inwestycji, potencjał wzrostu wartości i moŜliwość efektu synergii pomiędzy 
obszarem doradztwa i inwestycjami kapitałowymi. 

DGA będzie kontynuowała analizę projektów inwestycyjnych. Poszukiwania będą prowadzone przy załoŜeniu, 
Ŝe akwizycje dokonane zostaną w podmioty posiadające poza unikalnymi referencjami równieŜ potencjał 
trwały, tj. licencje, programy oraz produkty rynkowe zapewniające długotrwałą przewagę konkurencyjną oraz 
stały wzrost wartości. 
W okresie najbliŜszych 12 miesięcy planowane są  równieŜ działania związane z optymalizacją struktury  Grupy 
Kapitałowej DGA : 

• wycofanie się z niewielkich inicjatyw – DGA Amber, 
• podjęcie strategicznych decyzji dotyczących dalszego zaangaŜowania kapitałowego oraz pozyskanie 

inwestora w spółce Braster,  
• rozbudowa grupy spółek internetowych w powiązaniu ze spółkami DGA Fast Deal i Allcards, 
• zbycie udziałów w PBS DGA, 
• wprowadzenie spółek DGA Energia i Ad Akta na rynek NewConnect, 
• zbycie udziałów (z zyskiem) lub ukierunkowanie strategii na upublicznienie Spółek PTWP i 

Wykrojniki.pl.  
 

4. Czynniki zewnętrzne: 

Koniunktura gospodarcza w Polsce znajduje się obecnie w fazie wzrostowej. Prognozy wzrostu PKB w 2011 
roku oscylują w przedziale od 3,7% do 4,2%. W dłuŜszym terminie dynamika PKB zaleŜna będzie od 
ogólnoświatowej kondycji gospodarczej. W sektorze usług rynkowych sytuacja będzie się stopniowo 
poprawiać, wg prognoz IBnGR wartość dodana wzrośnie w tym przypadku o 2,5% w 2011 roku i o 2,9% rok 
później. Korzystna sytuacja makroekonomiczna powinna sprzyjać rozwojowi przedsiębiorstw poszukujących 
finansowania na dalszy rozwój, a co za tym idzie wpływać na wzrost liczby potencjalnych inwestycji. 
 
W zakresie usług świadczonych przez DGA S.A. istotne znaczenie ma wykorzystanie środków unijnych z okresu 
programowania na lata 2007-2013. Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazują, Ŝe te środki się 
kończą. Zatem moŜliwości DGA w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie są coraz mniejsze, dlatego teŜ 
spółka kładzie nacisk na dalsze pozyskiwanie projektów w zakresie zarządzania i rozliczania projektów 
unijnych. Ponadto wyczerpujące się dotacje i subwencje na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami 
energii mogą takŜe ograniczyć ilość pojawiających się projektów dot. budowy i eksploatacji biogazowni, 
którymi zajmuje się spółka DGA Energia.  
 
Po stronie czynników mogących mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki moŜna równieŜ wymienić 
konkurencję zarówno na rynku inwestycji kapitałowych ze strony firm świadczących usługi konsultingowo – 
inwestycyjne, funduszy typu Venture Capital i Private Equity, jak i na rynku usług doradczych ze strony firm 
międzynarodowych oraz ze strony małych firm o zasięgu lokalnym konkurujących niekiedy wyłącznie ceną.  
 

5. Czynniki wewnętrzne: 
 
Mając na uwadze bieŜącą działalność oraz planowane inwestycje kapitałowe, istotne znaczenie ma fakt 
utrzymywania wysokiej płynności finansowej – 11,8 mln zł wolnych środków pienięŜnych na poziomie Grupy 
Kapitałowej. Dodatkowo DGA S.A. dysponuje limitem kredytowym w wysokości 4 mln zł oraz limitem na 
udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w wysokości 2,0 mln zł.    
 
Podjęcie stałej współpracy w zakresie doradztwa zarządczego ze spółką Blue energy Sp. z o.o. oraz w zakresie 
funduszy strukturalnych i pomocy publicznej ze spółką DGA Optima Sp. z o.o. powinno przyczynić się do 
stabilizacji osiąganych marŜ na tej działalności.  
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6. Istotne czynniki ryzyka i zagroŜeń 

 
Czynniki ryzyka związane z branŜą, w której działają spółki Grupy DGA 
 
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 
Działanie na rynku usług doradczych jest uzaleŜnione od sytuacji makroekonomicznej kraju. Pogorszenie 
koniunktury gospodarczej moŜe skutkować spadkiem popytu na usługi doradcze. Takie czynniki jak wzrost 
ryzyka inwestycyjnego, spadek aktywności przedsiębiorców oraz pogorszenie rentowności ich funkcjonowania 
mogą mieć negatywny wpływ na wyniki ekonomiczne i rynkowe osiągane przez spółki z Grupy Kapitałowej 
DGA w zakresie usług doradczych, jednak wpływ ten moŜe być częściowo kompensowany zwiększeniem 
sprzedaŜy usług ukierunkowanych na optymalizację i restrukturyzację przedsiębiorstw. 
 
Ryzyko konkurencji 
Działalność prowadzona przez spółki Grupy Kapitałowej DGA S.A. naraŜona jest na duŜą konkurencję zarówno 
ze strony podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Z jednej strony na rynku są obecne duŜe renomowane 
firmy międzynarodowe, a z drugiej – ma miejsce silna konkurencja cenowa ze strony małych, niszowych 
podmiotów. Stosunkowo niskie bariery wejścia na rynek usług doradczych przy jego duŜej atrakcyjności 
powodują, Ŝe mogą się pojawić nowe podmioty, szczególnie na rynkach lokalnych oraz w produktach 
niszowych. RównieŜ rynek producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw jest mocno rozdrobniony – 
oprócz podmiotów istniejących na nim od wielu lat systematycznie pojawiają się nowe firmy, oferujące 
produkty zróŜnicowane pod względem funkcji, stopnia złoŜoności oraz ceny. 
 
Nasilenie działań konkurencyjnych moŜe oddziaływać na kilku płaszczyznach: (i) pogorszenia wyników 
finansowych w wyniku presji na obniŜenie marŜ handlowych, (ii) zwiększenia trudności w pozyskiwaniu nowych 
i utrzymywaniu istniejących klientów, (iii) rywalizacji pracodawców o najbardziej wykwalifikowanych 
pracowników, dysponujących dobrymi relacjami z klientami.  
 
Emitent i spółki z nim powiązane dąŜą do zapobiegania powyŜszym zagroŜeniom poprzez realizację projektów 
przez zespoły konsultantów, w ramach których przenoszona jest wiedza i praktyka od bardziej doświadczonych 
konsultantów. DuŜy nacisk kładziony jest na ciągły rozwój kompetencji konsultantów, które decydują o 
sukcesie i efektywności realizowanych projektów. 
 
Ryzyko polityki podatkowej 
W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa, regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. 
Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, Ŝe nowe regulacje mogą okazać się 
mniej korzystne dla GK DGA, konsultantów lub klientów, co w konsekwencji moŜe przełoŜyć się w sposób 
bezpośredni lub pośredni na pogorszenie wyników finansowych. Szczególnie duŜe ryzyko dotyczy interpretacji 
opodatkowania w zakresie projektów unijnych.   
 
Ryzyko konsolidacji 
Procesy konsolidacyjne w branŜy usług doradczych, łączenie firm zajmujących się działalnością doradczą z 
firmami informatycznymi, przejęcia krajowych firm doradczych przez podmioty zagraniczne, bądź tworzenie 
grup firm ściśle ze sobą współpracujących moŜe spowodować pogorszenie sytuacji na rynkach, na których 
działają spółki z GK DGA. Na rynku obserwowana jest tendencja (zwłaszcza wśród firm informatycznych) 
dąŜenia do szybszego wzrostu poprzez przejęcia firm niszowych oraz włączanie do oferty handlowej rozwiązań 
renomowanych firm światowych. Sytuacja ta moŜe zagrozić pozycji rynkowej DGA S.A. i powiązanych z nią  
spółek oraz zmusić do ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania dotychczasowych i pozyskania nowych 
klientów. 
 
Ryzyko kursu walutowego 
Głównym rynkiem zbytu dla Grupy DGA jest rynek krajowy, na którym sprzedaŜ rozliczana jest w walucie 
polskiej – w 2010 roku udział sprzedaŜy krajowej wynosił 99,97%, sprzedaŜ na rynki zagraniczne miała 
charakter incydentalny. Ryzyko związane ze zmianą kursu walut moŜe jednak powstać w przypadku podpisania 
umów denominowanych w euro - dotyczy to zwłaszcza umów realizowanych dla eksporterów, niektórych 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  
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Ryzyko związane ze spadkiem dynamiki wzrostu rynku usług doradczych 
MoŜna zaobserwować wysoką korelację rynku na którym działają spółki GK DGA z sytuacją ekonomiczną 
polskiej gospodarki. Ryzyko wystąpienia wahań koniunktury (np. spowodowanych wysokim deficytem 
budŜetowym, kryzysem finansowym, presją na zwiększanie wydatków socjalnych) moŜe prowadzić do 
ograniczenia budŜetów klientów przeznaczonych na usługi doradcze. Dotyczy to równieŜ poziomu 
wykorzystania środków z programów pomocowych. Pomimo optymistycznych zapowiedzi absorpcji przez 
Polskę znaczących środków z funduszy Unii Europejskiej istnieje moŜliwość znacznego ograniczenia 
wykorzystania tych środków z uwagi na np. brak moŜliwości współfinansowania programów, wycofywanie się 
przedsiębiorstw z projektów czy teŜ zmianę przepisów. 
 
Grupa DGA stara się zapobiegać temu zagroŜeniu poprzez dywersyfikację zarówno produktową jak i rynkową 
oraz oferowanie i rozwijanie nowoczesnych usług dopasowanych do indywidualnego klienta, konkurencyjnych 
cenowo oraz zaawansowanych merytorycznie. 
 
Czynniki ryzyka związane z działalnością spółek Grupy DGA 
 
Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów 
Działalność spółek GK DGA prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o wiedzę i doświadczenie wysoko 
wykwalifikowanej kadry konsultantów, co jest cechą charakterystyczną przedsiębiorstw działających na rynku 
usług doradczych. DGA dostrzega trudność w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów. 
NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe charakter pracy doradcy (specyfika pracy łączy się z licznymi wyjazdami oraz 
koniecznością posiadania wiedzy z róŜnych dziedzin i branŜ) utrudnia znalezienie właściwych osób. 
Dodatkowym aspektem jest stosunkowo długi okres szkolenia konsultantów do osiągnięcia przez nich 
właściwego poziomu merytorycznego.  
Odejście lub zakończenie współpracy przez kluczowych, doświadczonych konsultantów moŜe mieć negatywny 
wpływ na potencjał DGA w zakresie świadczenia usług oraz wywiązania się z zawartych umów, co w 
konsekwencji moŜe zostać negatywnie odzwierciedlone w wynikach finansowych – poprzez obniŜenie 
przychodów lub wzrost kosztów. Istnieje takŜe ryzyko rozpoczęcia świadczenia konkurencyjnych w stosunku do 
DGA usług przez konsultantów którzy zakończą współpracę, a takŜe ryzyko odejścia przez nich wraz z 
kluczowymi klientami. 

Grupa DGA dąŜy do ograniczenia ryzyka utraty konsultantów poprzez: 
• motywacyjny system wynagrodzeń, budujący więzi pomiędzy firmą  a konsultantami i pracownikami, 
• odpowiednie konstruowanie kontraktów z kluczowymi konsultantami i zawieranie umów 

długoterminowych, 
• oferowanie moŜliwości rozwoju zawodowego, opartego na systemie szkoleń wewnętrznych oraz 

zewnętrznych, 
• opiekę medyczną i program socjalny, 
• podjęcie stałej współpracy ze spółkami wyodrębnionymi ze struktur DGA, działającymi jako odrębne 

podmioty powiązane jednak kapitałowo z DGA 
 
Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów 
Działalność spółek z GK DGA jest silnie uzaleŜniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz relacji z głównymi 
klientami. W przypadku braku satysfakcji klienta z usług oferowanych przez spółkę (oraz jej podwykonawców), 
moŜe to spowodować negatywne postrzeganie działalności DGA na rynku, a co za tym idzie trudności w 
pozyskaniu nowych kontraktów. DGA zapobiega powyŜszym zagroŜeniom poprzez systematyczny wzrost 
jakości świadczonych usług, indywidualne podejście do klienta i stałe oferowanie nowych usług. 

W ramach procedur systemu zarządzania jakością, DGA bada poziom zadowolenia klientów i dostosowuje 
przebieg projektów do sugestii przez nich zgłaszanych. Wprowadzona została takŜe zasada informowania 
klientów o istotnych wydarzeniach, jakie mają miejsce w Grupie Kapitałowej DGA, a mogą mieć wpływ na 
relacje z klientami.  
 
Ryzyko zmienności generowanych wyników w poszczególnych kwartałach 
Przychody kwartalne oraz generowane zyski mogą wykazywać pewną zmienność w poszczególnych 
kwartałach. Wpływ na to ma przede wszystkim liczba świąt i dni wolnych od pracy w kaŜdym miesiącu, sezon 
wakacyjny, decyzje biznesowe klientów, zdolność konsultantów do zamykania projektów w okresach 
kwartalnych, wdraŜanie nowych produktów i usług oraz wysoki poziom potencjalnych przychodów 
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(wynagrodzenie za sukces). 

Efekt sezonowości przychodów występuje w takich spółkach jak DGA Audyt Sp. z o.o. i DGA Human Capital 
Management Sp. z o.o. W przypadku DGA Audyt największe nasilenie prac i najwyŜsze osiągane przychody 
występują w I i II kwartale roku. Mniejsze przychody w drugim półroczu przy niezmienionym poziomie kosztów 
powodują ponoszenie strat i mogą niekorzystnie wpłynąć na płynność finansową.  
Głównymi klientami DGA HCM są duŜe korporacje międzynarodowe. W przypadku tej grupy klientów 
największa ilość zamówień generowana jest w miesiącach listopadzie i grudniu, kiedy to firmy wykorzystują 
pozostały budŜet przeznaczony na szkolenia i doradztwo w zakresie badania efektywności zasobów ludzkich. 
Spółka DGA Audyt od 2010 roku konsolidowana jest metodą praw własności, natomiast przychody DGA HCM 
stanowiły w 2010 roku niespełna 3% skonsolidowanych przychodów, dlatego nie odzwierciedla się to w 
zauwaŜalnej sezonowości przychodów Grupy Kapitałowej DGA.  

Podmioty z Grupy Kapitałowej DGA dąŜą do ograniczania negatywnego wpływu zmienności przychodów 
poprzez politykę ścisłej ewidencji robót w toku oraz zawieranie umów w oparciu o stałe wynagrodzenie, 
niezaleŜne od sukcesu danego przedsięwzięcia - wpływ na sukces ma często wiele zewnętrznych czynników, 
pozostających poza gestią DGA. 
 
Ryzyko skali działania 
DGA prowadzi działalność w oparciu o zaplecze merytoryczne funkcjonujące w siedzibie w Poznaniu oraz w 
Warszawie, Katowicach. Rozszerzanie działalności poprzez przejęcia lub połączenia z innymi firmami, wiąŜe się 
ze zmianami wewnątrz organizacji, rozszerzeniem zakresu uprawnień delegowanych na wyŜszą i średnią kadrę 
kierowniczą oraz rozwojem technik kontroli i nadzoru istniejącej struktury. Grupa Kapitałowa DGA ogranicza 
ryzyko finansowe skali działania poprzez zachowanie zasady otwierania biur lub zwiększania zatrudnienia 
wyłącznie pod potrzeby projektowe. 
 
Ryzyko związane z rozwojem nowych produktów i usług 
Rozwój GK DGA jest ściśle związany z oferowaniem klientom nowych usług, produktów i rozwiązań. Takie 
podejście wymusza inwestycje związane zarówno z opracowaniem i wdroŜeniem określonych rozwiązań, jak 
równieŜ z ich promocją na rynku. Istnieje ryzyko podjęcia decyzji związanej z rozwojem określonej usługi lub 
produktu, opartej na błędnych przesłankach. W efekcie usługa moŜe nie odpowiadać potrzebom zgłaszanym 
przez rynek, jak równieŜ moŜe być wprowadzona na rynek w niewłaściwym momencie. 

GK DGA stara się zapobiegać powyŜszemu ryzyku poprzez: 
• analizę potrzeb i oczekiwań klientów przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, a takŜe analizę rynku i 

dostępności projektów, 
• systematyczny monitoring poczynań konkurencji, przede wszystkim zdarzeń i trendów, które mają 

miejsce w krajach wysoko rozwiniętych, 
• poszerzanie listy produktów poprzez współpracę z partnerami i realizację projektów w konsorcjach. 

 
Ryzyko związane z zawartymi umowami 
W ramach umów współfinansowanych ze środków unijnych DGA otrzymuje zaliczki na poczet wykonania 
umowy. Nierozliczenie otrzymanych płatności w określonych umownych terminach moŜe skutkować 
koniecznością zwrotu zaliczek, przy czym płatność za realizację umowy nie jest wówczas zagroŜona, ale 
oddalona w czasie. DGA zapobiega temu ryzyku stosując zasady ścisłej bieŜącej kontroli realizacji projektów 
zgodnie z przyjętymi procedurami zarządzania projektami, a jednocześnie przeprowadza cykliczne audyty 
wewnętrzne projektów przez powołaną do tego celu komórkę. 
 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość wystawionych przez spółki z GK DGA weksli stanowiących 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umów wynosiła 14 mln zł. DGA S.A. odpowiada ponadto jako 
komandytariusz do kwoty 0,1 mln zł. W przypadku zrealizowania się okoliczności, które czyniłyby wyŜej 
wymienione zobowiązania warunkowe wymagalnymi, struktura bilansu oraz płynność finansowa DGA mogłaby 
ulec pogorszeniu. Ewentualne przedstawienie do zapłaty weksli, stanowiących zabezpieczenie kredytu oraz 
przekazanych zaliczek, spowodowałoby skrócenie okresu wymagalności wykazywanych zobowiązań, co 
negatywnie wpłynęłoby na płynność DGA, jednak mając na uwadze relację zobowiązań warunkowych do stanu 
środków pienięŜnych, wpływ ten byłby nieznaczny. W przypadku zajścia okoliczności, które byłyby podstawą 
do przedstawienia do zapłaty weksli, wystawionych z tytułu gwarancji naleŜytego wykonaniu kontraktu, 
odpowiedniemu zwiększeniu uległyby koszty, co miałoby negatywny wpływ na wykazywany wynik finansowy, 
a wypływ gotówki obniŜyłby płynność spółki. 
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Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych 
Specyfika działalności Grupy DGA powoduje, Ŝe wynagrodzenia konsultantów, świadczących usługi doradcze 
stanowią podstawowy element kosztów działalności. W ramach DGA S.A. koszty wynagrodzeń wypłaconych 
pracownikom oraz konsultantom zatrudnionym na umowy o współpracę stanowiły w 2010 roku  1/5  ogółu 
kosztów operacyjnych. Presja na wzrost wynagrodzeń moŜe doprowadzić do sytuacji, w której jeŜeli spółki z 
GK DGA, poprzez wzrost cen świadczonych usług, nie będą w stanie przerzucić zwiększonych kosztów na 
klientów, moŜe to mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe – obniŜone zostaną marŜe oraz zyski. 
 
Ryzyko związane z inwestycjami kapitałowymi 
Strategia realizowana przez DGA S.A. zakłada rozbudowę Grupy Kapitałowej m. in. poprzez przejęcia 
istniejących na rynku podmiotów. Celem tych działań jest rozszerzenie oferowanych usług, a takŜe istotne 
zwiększenie przychodów, jak i zysków. Pomimo, Ŝe decyzje o inwestycjach kapitałowych poprzedzane są 
analizami ekonomicznymi i prawnymi (due diligence), nie moŜna wykluczyć, Ŝe przejmowane podmioty nie 
będą wypracowywać wyników finansowanych na przewidywanym poziomie, do czego mogą przyczynić się 
czynniki o charakterze zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym w stosunku do tych podmiotów. Opisana 
sytuacja moŜe przełoŜyć się na gorsze od zakładanych wyniki finansowe Emitenta, a takŜe brak moŜliwości 
ewentualnej odsprzedaŜy nabytych udziałów w innych podmiotach bez poniesienia strat na takiej transakcji. 
DGA S.A. dokonuje inwestycji kapitałowych nabywając udziały/akcje spółek a takŜe udzielając poŜyczek 
spółkom na rozwój ich działalności. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń tj. upadłość, likwidacja, 
zaprzestanie działalności, moŜe to mieć negatywny wpływ na wynik finansowy DGA S.A. Emitent stara się 
zapobiegać temu ryzyku na bieŜąco monitorując sytuację tych spółek. 
 

V. RYNEK I OFEROWANE USŁUGI  
 

1. Opis działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DGA S.A.  
 
Zakres działalności podmiotu dominującego DGA S.A. obejmuje kilka obszarów działania. Do działań tych 
zalicza się przede wszystkim realizacja projektów doradczo-szkoleniowych finansowanych ze środków UE, 
projekty związane z doradztwem biznesowym, doradztwem w sferze zarządzania, a takŜe tworzeniem i 
wdraŜaniem produktów informatycznych. 

Diagram nr 2.  Usługi oferowane przez DGA S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segment Projektów Europejskich Segment Konsultingu Zarządczego i 
Finansowego 

• Doradztwo 
strategiczne 

• Transakcje M&A 
• Doradztwo 

finansowe 

• Zarządzanie 
projektami 

• Projekty EFS 
• Projekty szkoleniowo – 

doradczo- 
organizacyjne 

• Outplacement 
• Projekty 

międzynarodowe 
• Projekty promocyjne 
• Projekty badawcze, w 

tym rynek pracy 
• Organizacja klastrów 
• Wsparcie spółek Grupy 

Kapitałowej DGA w 
zakresie 
przygotowania 
projektów  

  

WE WSPÓŁPRACY Z BLUE 
ENERGY Sp. z o.o. 

• WdroŜenia SZJ ISO, 
EFQM, CAF, EMAS 

• WdroŜenia Systemów  
Bezpieczeństwa  
Informacji ISO 27001, 
AEO, analiza ryzyka 

• Optymalizacja  
procesów biznesowych, 
procedury ITIL, ISO 
20000 

• Systemy 
przeciwdziałania  
zagroŜeniom 
korupcyjnym, Fraud 
Management  

• WdroŜenia systemów 
zarządzania projektami 
PMBoK, Prince 2 

• WdroŜenia narzędzi DGA 
BPM, DGA Eco, DGA 
BHP 

WE WSPÓŁPRACY Z 
DGA OPTIMA Sp. z o.o. 

• Projekty inwestycyjne 
oraz B+R 
przedsiębiorstw i 
klastrów; 
wykonywanie funkcji 
InŜyniera Kontraktu 

• Projekty inwestycyjne 
instytucji publicznych 
i organizacji 
pozarządowych 

• Strategie rozwojowe 
instytucji publicznych  

• Monitoring 
programów i 
projektów, ewaluacje 

• Doradztwo w zakresie 
pomocy publicznej 
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Krótką charakterystykę działalności oraz świadczonych usług przedstawiono poniŜej: 

Segment „Projekty Europejskie” – zarządzanie duŜymi projektami oraz kompleksowa pomoc w uzyskaniu 
dofinansowania przedsięwzięć rozwojowych. Do kluczowych kompetencji naleŜą doświadczenie, wypracowane 
narzędzia i system informatyczny do zarządzania projektem. 

WdraŜane projekty podnoszą konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, umoŜliwiając kompleksowe 
rozpoznanie najwaŜniejszych problemów społecznych, wspierają grupy społeczne zagroŜone wykluczeniem a 
takŜe umoŜliwiają przeprowadzanie badań i analiz. 
Oprócz ubiegania się o dofinansowanie projektu i w dalszej kolejności zarządzanie projektem, oferowane są 
takŜe takie usługi jak np.: 

• monitoring, ewaluacja i audyt projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
• szkolenia - kompleksowe usługi, zawierające analizę potrzeb szkoleniowych, realizację załoŜeń 

ogólnych i specjalistycznych oraz analizę efektywności prowadzonych szkoleń, 
• outplacement, 
• badania i analizy z zakresu rynku pracy (w ramach analizy dokumentów i sondaŜy opinii), 
• telepraca – wdroŜenie elastycznych form zatrudnienia, 
• działania promocyjne – zarówno projektu, jak i jego realizatorów. 

Segment „Konsulting Zarządczy i Finansowy”  

DGA S.A. zajmuje się świadczeniem usług z obszaru zarządzania strategicznego, doradztwem w zakresie fuzji i 
przejęć oraz planowaniu nowych procesów inwestycyjnych, jak i  analizie istniejących. DGA posiada 
kompetencje w zakresie usługi realizacji projektów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz 
projektów związanych z obsługą procesów kupna - sprzedaŜy. 
 
Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć obejmuje: 

• dla nabywców podmiotów: poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych, analizę informacji 
dotyczących wybranego podmiotu, przygotowanie strategii transakcji, prowadzenie analiz due 
diligence oraz wycen podmiotów, określanie kluczowych warunków transakcji, przygotowanie ofert 
wstępnych i ostatecznych, prowadzenie procesu rokowań, kontakty z innymi podmiotami 
uczestniczącymi w procesie sprzedaŜy, 

• dla klientów sprzedających przedsiębiorstwa: przygotowanie gruntownych analiz funkcjonowania 
przedsiębiorstwa przed sprzedaŜą, przeprowadzenie wyceny sprzedawanego przedsiębiorstwa, 
określenie strategii sprzedaŜy podmiotu, przygotowanie memorandum informacyjnego, 
przeprowadzenie procesu poszukiwania potencjalnych inwestorów, ocenę ofert wstępnych i 
wiąŜących raz określenie kryteriów oceny, przygotowanie i prowadzenie przebiegu transakcji wraz z 
negocjowaniem ostatecznych warunków umowy sprzedaŜy oraz finalizację transakcji. 

 
Doradztwo w planowaniu nowych procesów inwestycyjnych, jak i analiza istniejących obejmuje: dokonanie 
wyceny przedsiębiorstwa, sporządzanie modeli i planów finansowych, opracowanie biznes planu i studium 
wykonalności, analizę moŜliwości finansowania inwestycji, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji 
umoŜliwiającej pozyskanie finansowania zewnętrznego (kredyty, obligacje), wspieranie klientów na etapie 
negocjacji z zewnętrznym podmiotem finansującym, przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz 
wspomaganie w zarządzaniu finansami. 
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Segment „Doradztwo personalne”  

 

Dane spółki: 

- nazwa: DGA Human Capital Management Sp. z o.o.  
- adres: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa 
- strona www: www.dga-hcm.pl 
- e-mail: biuro@dga-hcm.pl 
-tel./fax: +48 22 850 90 50 / +48 22 850 90 51 
- KRS: 0000059022 
- REGON: 930034810 
- NIP: 8990007139 
- kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 
 

Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów 
(%) / data inwestycji  

100% / 100% / 2004 

konsolidacja metodą pełną 

Profil działalności 

Przedmiotem działalności DGA Human Capital Management jest sprzedaŜ i doradztwo w zakresie 
narzędzi psychometrycznych do diagnozy pracowników. Obecnie firma jest Partnerem 
holenderskiej grupy Meurs Groep – twórcy narzędzi MBS, M5Q i M360 oraz amerykańskiej firmy 
Inscape Publishing – wiodącego dostawcy systemów szkoleniowych, projektodawcy popularnego 
narzędzia szkoleniowo-rozwojowego DISC.  

NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym 

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie całego 
kraju, m.in. „Akademia Trenera” w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie, która zakończyła się certyfikacją łącznie 156 trenerów.  

Komentarz do danych finansowych za miniony okres sprawozdawczy 

Miniony okres to zwiększona sprzedaŜ narzędzi wspomagających zarządzanie personelem oraz realizacja projektów szkoleniowo-
doradczych, które pozwoliły na uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego i na poziomie netto. 

Plany na przyszłość 

Koncentracja na rozwoju biznesu w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia: profile rozwoju zawodowego DiSC oraz Multimedialna 
Biblioteka Trenera. Dodatkowo spółka chce przeprowadzić takŜe sprzedaŜ sublicencji DiSC dla wytypowanych firm szkoleniowych. 

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa NPM ROA ROE 

2010 1 465 376 283 493 932 19% 30% 57% 
2009 920 24 -20 209 753 -2% - - 
2008 496 -70 -117 225 315 -24% - - 
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Segment „Archiwizacja dokumentów”  

 

Dane spółki: 

- nazwa: Ad Akta Sp. z o.o. 
- adres: ul. Duńska 1, 91-204 Łódź 
- strona www: www.adakta.pl 
- e-mail: adakta@adakta.pl 
- tel./fax: +48 42 650 19 92/+ 48 42 652 81 40 
- KRS: 0000118060 
- REGON: 473053553 
- NIP: 7251838537 
- kapitał zakładowy: 975.000 PLN 

 
 

Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów (%) 
/ data inwestycji  

 
65,38% / 65,38%  / VI.2010  

konsolidacja metodą pełną od II 
półrocza 2010 

Profil działalności 

Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, w tym: 

Archiwizacja  – uporządkowanie, spis przekazanych dokumentów oraz opatrzenie ich kodami 
kreskowymi. Archiwizacja na potrzeby przechowania dokumentów w Ad Akta, jak równieŜ 
archiwizacja w archiwum klienta. 

Przechowywanie – przejęcie dokumentów, na podstawie udostępnionych spisów 
dokumentów bądź po uprzedniej archiwizacji sporządzonej przez Ad Akta. 

Digitalizacja – skanowanie przejętych dokumentów wraz z ich indeksacją z wykorzystaniem 
kodów kreskowych. Zeskanowane obrazy dokumentów dostępne dla Klienta w systemie Ad 
Archiv on-line. System pozwala na szybkie wyszukanie zeskanowanych pozycji dokumentów.  

Niszczenie – po upływie obligatoryjnych/ ustalonych okresów przechowywania, system Ad 
Archiv generuje raport – spis zdawczo odbiorczy dokumentacji przeznaczonej do fizycznego 
zniszczenia oraz niszczenie dokumentów ryczałtowe i na zlecenie 

NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym 

• Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE (działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w 
MSP), w wyniku którego wdroŜono innowacyjny system Ad Archiv on-line umoŜliwiający Klientom Ad Akta elektroniczny 
dostęp do archiwalnych dokumentów. Pełne wdroŜenie oprogramowania planowane jest na początek 2011 roku. 

• Pozyskanie dotacji z funduszy unijnych w ramach działania IV.3 E – technologie dla przedsiębiorstw na realizację projektu o 
nazwie „Rozwój przedsiębiorstwa Ad Akta poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych”.   

 

Plany na przyszłość 

• Pozyskanie inwestorów poprzez wprowadzenie spółki na rynek NewConnect  planowanie  na IV kwartał 2011 lub początek 
2012 roku 

• Rozszerzenie oferty poprzez pozyskanie dodatkowej lokalizacji magazynów w okolicach Poznania 
 

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa NPM ROA ROE 

2010 1 273  -40 585 852 -3,1% - - 
2009 1 161 40 0 615 714 0% - - 
2008 1 227 136 95 656 894 7,7% 10,6% 14,5% 
2007 828 18 -25 188 260 -3% - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. na 31.12.2010 r.                                         str. 26 

 

 

Segment „Portale internetowe”  

 
Dane spółki: 
 
- nazwa: DGA Fast Deal Sp. z o.o. 
- adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań  
- strona www: www.fastdeal.pl 
- e-mail: info@fastdeal.pl 
- tel./fax: +48 61 643 51 99 / +48 61 859 59 01 
- KRS: 0000358096 
- REGON: 301451570 
- NIP: 7781472096 
- kapitał zakładowy: 240.000 PLN 
Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów 
(%) / data inwestycji  
 
 
100%/100% / VI-X. 2010 

konsolidacja metodą pełną od 
IV kwartału 2010  

Profil działalności: 

DGA FAST DEAL  Sp. z o.o. jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej DGA S.A. nie związaną bezpośrednio 
z konsultingiem. Inwestycja ta odpowiada na zapotrzebowanie rynku (w tym internautów) i opiera się o 
tzw. smart shopping, live shopping. Na platformie www.fastdeal.pl codziennie prezentowane są ciekawe 
oferty w atrakcyjnych cenach, do których klienci mają moŜliwość zakupienia voucherów oraz 
zrealizowania ich u usługodawców.  Mechanizm skutecznie działa poprzez oferowanie usługi z min. 50% 
rabatem.   

Platforma fastdeal.pl skupia swoją działalność (choć jej nie ogranicza) w 40 miastach w całej Polsce 
współpracując z usługodawcami z róŜnych branŜ w następujących kategoriach: turystyka, gastronomia, 
uroda, rozrywka, motoryzacja, dom i ogród, edukacja, sport, inna. 
Jako jedyny serwis na rynku fastdeal.pl wprowadził równieŜ ofertę promowania REGIONÓW - unikalne 
rozwiązanie umoŜliwiające oferowanie usług ogólnopolskich niezaleŜnie od przypisania geograficznego 
klienta (skutecznie wykorzystywana przy promowaniu i sprzedaŜy usług turystycznych - apartamenty, 
hotele, wycieczki itp., gdzie lokalizacja geograficzna klienta nie ma zasadniczego znaczenia). 
Formuła biznesowa zakłada oferowanie tzw. samplingu usług, czyli moŜliwości wypróbowania usług (firm 
umieszczających swoją ofertę na platformie) za połowę ceny. Zadowolony z obsługi klient wraca, płacąc 
juŜ normalną stawkę. 
Internauci zamawiając tego typu przekaz reklamowy oczekują więc, aby kierowany do nich newsletter 
zawierał właśnie takie treści – atrakcyjne usługi za połowę ceny.  Realizując dedykowaną promocję dla 
osób, które takiej informacji poszukują – oferty usługodawców trafiają precyzyjnie do 
ZAINTERESOWANYCH. Przekłada się to na wysoki stopień konwersji - zakupu u Usługodawcy jak i 
zwiększa świadomość jego marki. Dla niektórych firm jest to jedyna forma promowania swoich usług. W 
efekcie usługodawca płaci tylko za DOSTARCZONEGO KLIENTA. Jego zadaniem jest obsługa 
zapewniająca powrót i lojalność klientów. 

Opis otoczenia spółki: 

Platforma FastDeal.pl łączy w sobie działalność on-line, w formule której prowadzona jest sprzedaŜ voucherów, jak i typowej tradycyjnej 
struktury sprzedaŜowej (off-line), której zadaniem jest pozyskiwanie usługodawców do współpracy.   
Działalność on- line skupiona jest między innymi na najszerzej moŜliwym promowaniu platformy - zarówno poprzez dedykowane działania 
marketingu internetowego jak i poprzez współpracę z serwisami, których oferta jest komplementarna w stosunku do fastdeal.pl.  
Formuła taka pozwala w długim okresie czasowym zwiększać afektywność nakładów na marketing. Całość działań tzw. „performance 
marketingu” skutkuje zwiększoną świadomością uŜytkowników końcowych co do marki i pozycji fastdeal.pl na rynku, co przekłada się 
bezpośrednio na ilość subskrybentów jak i konwersję sprzedaŜy.  

NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym 
 
Start platformy datowany jest na marzec 2010 roku.  W początkowej fazie rozwijana była przez załoŜycieli, jednakŜe bez wyraźnego 
zaplecza finansowego. DGA S.A. zainwestowała w fastdeal.pl  w czerwcu 2010 roku, zakładając spółkę DGA FastDeal Sp. z o.o., obejmując 
w niej 50% udziałów oraz zapewniając wsparcie kapitałowe oraz organizacyjne. 
W październiku 2010 roku DGA SA objęło 100% udziałów w spółce odkupując udziały od  załoŜycieli.  
Druga połowa 2010 roku to czas w którym udało się zbudować sieć MenedŜerów Regionów oraz przedstawicieli handlowych, których 
działalność pokryła największe miasta (Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Olsztyn, Poznań, Łódź, Warszawa, Wrocław, Katowice, Gliwice 
Tychy, Bytom (cała Aglomeracja Śląska) Kraków, Opole, Kielce oraz Rzeszów. Obecnie struktura ta systematycznie pozyskuje partnerów 
do współpracy i umieszczania ofert na platformie. 
Dodatkowo zostały podpisane strategiczne alianse - wraz z Polską Izbą Turystyki uruchomiono program partnerski PROMOTOR ATRAKCJI 
MIASTA, którego celem jest rozwój turystyki i promowanie lokalnych miejsc, hoteli, pensjonatów,  oraz aktywności internautów w 
korzystaniu z tych atrakcji. 
Nawiązane zostały równieŜ partnerskie umowy z organizacjami zrzeszającymi studentów - z jednej strony umoŜliwiając im moŜliwość 
praktycznego wdroŜenia wiedzy, pozyskanej na uczelniach. Organizacje te aktywnie promują zaś fastdeal.pl wśród swoich członków. 
 
Fastdeal.pl uruchomiło równieŜ Program Partnerski, którego załoŜeniem jest monetyzacja ruchu partnerów. Zakłada on model współpracy 
w oparciu o „revenue share” – zarobek dla firm i witryn promujących usługi fastdeal.pl. Program został uruchomiony pod koniec 2010 roku 
i cechuje się duŜą dynamiką zarówno przystępujących jak i przyrostu przychodów ze sprzedaŜy. 
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Komentarz do danych finansowych za miniony okres sprawozdawczy 

Wyniki spółki za 2010 rok to odzwierciedlenie strategii realizowanej przez Zarząd. Z jednej strony było to zbudowanie stabilnej sieci 
sprzedaŜowej (a więc uruchomienie stosownych procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych) oraz znalezienie skutecznej formuły 
reklamowej, nastawionej na odróŜnienie się od innych graczy na rynku. 
Ze względu na fakt, iŜ fastdeal.pl jest częścią Grupy Kapitałowej DGA, spółka ma zapewnione finansowanie swojej działalności. Dodatkowo 
oparcie o zasoby spółek skupionych w Grupie Kapitałowej (księgowość, kadry, opieka prawna, szkoleniowa) pozwala na skoncentrowanie 
się na działalności podstawowej. 

Plany na przyszłość 

Spółka zamierza kontynuować działalność na wszystkich jej obszarach, zwiększając systematycznie udział w rynku jak i wolumen 
przypisanej marŜy. Ze względu na brak wiarygodnych informacji czy badań, na dzień dzisiejszy nie jest moŜliwe precyzyjne określenie tej 
wartości. Na rynku fastdeal.pl postrzegana jest jako jedna z trzech/czterech platform będących w czołówce, prowadząca swą działalność 
na terenie całego kraju (40 miast i 12 regionów).  Mimo pojawiającej się konkurencji fastdeal.pl zamierza utrzymać tą pozycję. Celem jest 
pierwsza trójka tego typu firm. 
Ze względu na akwizycje DGA S.A. na rynku internetowym i e-commerce, kaŜda nowa inwestycja jest oceniana pod kątem 
komplementarności oferty obu spółek  jak i moŜliwości znalezienia efektów synergii. Jest to zgodne ze strategią inwestycyjną DGA jak i 
fastdeal.pl. Kierunek  ten w 2011 roku zostanie utrzymany.  
 

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa NPM ROA ROE 

2010 171 -465 -388 -148 441 - - - 
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Dane spółki: 
 
- nazwa: AllCards Sp. z o.o.  
- adres: ul. Kamienna 12, 81-576 Gdynia  
- strona www: www.allcards.pl 
- e-mail: info@allcards.pl 
- tel./fax: +48 58 5858 644 / +48 58 5858 645 
- KRS: 0000290938 
- REGON: 220493392 
- NIP: 586-22-03-838 
- kapitał zakładowy: 350.000 PLN    

 

 

 

 

Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów (%) 
/ data inwestycji  
 
80% / 80% / X.2010 

konsolidacja metodą pełną od IV 
kwartału 2010 

Profil działalności 

AllCards Sp. z o.o. oferuje wsparcie posiadaczom wszystkich rodzajów kart płatniczych w 
przypadku ich utraty. Usługa ta pozwala na szybkie i bezpieczne zastrzeŜenie zagubionej bądź 
skradzionej karty dzięki Centrali Kart Kredytowych – Pogotowiu Kartowemu, opartemu na jednym 
numerze telefonu 703 703 303 działającym całą dobę i obsługującym wszystkie rodzaje kart.  
 
W 2008 roku spółka AllCards otrzymała nagrodę Lidera Innowacji przyznawaną przez Fundację 
Innowacji i Rozwoju promującą przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.  
Konsekwentny rozwój doprowadził w krótkim czasie do poszerzenia oferty o portal dla ofiar 
kradzieŜy, włamań i innych zdarzeń rabunkowych -  www.pomagamyokradzionym.pl. Portal skupia 
w jednym miejscu wszelkie informacje niezbędne w sytuacji utraty juŜ nie tylko karty płatniczej, 
ale i dokumentów, karty SIM lub kradzieŜy samochodu. 

Opis otoczenia spółki: 

Usługa Pogotowia Kartowego jest unikatową i niszową usługą na polskim rynku kart płatniczych. Usługa realizowana jest na terenie 
Polski. Potencjalnymi klientami usługi jest 15 milionów posiadaczy kart płatniczych.  

NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym:  

Spółka została dofinansowana przez DGA S.A. w październiku 2010 roku, co umoŜliwia rozszerzenie swojej działalności w zakresie 
rozwiązań e-biznesowych.  

Plany na przyszłość 

Spółka jest w trakcie uruchamiania nowatorskiego rozwiązania internetowego umoŜliwiającego wysyłanie e-Ŝyczeń zawierających zdjęcie 
twarzy adresata lub nadawcy Ŝyczeń. Po okresie testowym na polskim rynku, usługa wysyłana e-Ŝyczeń zostanie umiędzynarodowiona 
jako portal www.putface.com 
Spółka planuje ponadto aktywną działalność w obszarze gier online oraz innych rozwiązań związanych z rozrywką w Internecie. 
 

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa 

NPM ROA ROE 

2010 144 80 53 240 446 37% 12% 22% 
2009 134  13 -213 60 10% - - 
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Segment „Technologie medyczne”  
 

Dane spółki: 

- nazwa: Braster Sp. z o.o.  
- adres: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa 
- strona www: www.braster.eu 
- e-mail: anna.olszowa@braster.eu 
- tel./fax: +48 228509050 / +48 228509051 
- KRS: 0000311746 
- REGON: 141530941 
- NIP: 521-349-66-48 
- kapitał zakładowy: 120.000 PLN 

 

 

Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów (%) 
/ data inwestycji  
 
48,33% / 48,33% / III.2009 

konsolidacja metodą pełną 

Profil działalności 

Spółka BRASTER została utworzona w 2008 roku przez grupę pięciu polskich naukowców, 
jako spółka celowa dla przeprowadzenia badań i następnie uruchomienia produkcji wynalazku - 
testera termograficznego wykorzystującego ciekłe kryształy słuŜącego do wczesnego wykrywania 
patologii piersi, w tym takŜe raka piersi u kobiet. Nazwa Spółki BRASTER jest angielskim 
akronimem od „Breast-Tester” czyli w wolnym tłumaczeniu - Tester (do badania) piersi. 

NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym 

W dniu 29.01.2010 r. Spółka dokonała zgłoszenia dwóch zgłoszeń w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej: 
- Zgłoszenia patentowego „Ciekłokrystalicznej emulsji typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji „ – nr 
zgłoszenia P. 390319, 
- Zgłoszenia patentowego „ Mieszaniny związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych i ich zastosowanie „ – 
nr zgłoszenia P.390320. 
W pierwszym kwartale 2010 roku kontynuowane były prace badawcze wspólnie z naukowcami z Wojskowego Instytutu Medycznego pod 
kierunkiem Prof. Edwarda Stanowskiego nad ostateczną wersją Testera termograficznego Braster, które umoŜliwiły wykonanie 
ostatecznych korekt w zakresie roboczego spektrum temperaturowego Testera oraz sprawdzenie kontrastu odpowiedzi termo-chromowej 
nowych folii zawierających pojedynczą mikrowarstwę ciągłego filmu ciekłokrystalicznego. 
Zakończono równieŜ badanie kliniczne BR/BRA/06/09 prowadzone pod nadzorem MTZ Clinical Research i otrzymano analizę i raport 
końcowy. 
29 września 2010 roku Tester Braster wpisany został do Rejestru wyrobów medycznych pod symolem PL/DR 019927. 
Spółka w 2010 roku Spółka nie dokonywała istotnych inwestycji, zamknięte zostało jedynie rozlicznie za II etap badania z MTZ Clinical 
Research. 
Komentarz do danych finansowych za miniony okres sprawozdawczy 

Strata na sprzedaŜy w roku 2010 spowodowana jest brakiem  przychodów  przy poniesieniu kosztów w wysokości 477 tys. zł. W efekcie 
Spółka osiągnęła o 483 tys. zł niŜszą stratę na sprzedaŜy niŜ w 2009 roku. Na spadek kosztów największy wpływ miało zakończenie w 
styczniu 2010 roku I Etapu projektu współfinansowanego przez PARP. Brak przychodów ze sprzedaŜy w 2010 roku był zaplanowany, 
poniewaŜ głównym celem miało być rozliczenie projektu i otrzymanie dofinansowania, a takŜe wpisanie testera BRASTER do Rejestru 
wyrobów medycznych. 
Plany na przyszłość 

Braster Sp. z o.o.  zakłada, Ŝe w 2011 roku rozpocznie się II Etap Projektu , którego głównym celem jest przygotowanie produkcji seryjnej 
Terstera Braster o wydajności 2 mln szt. rocznie. 
Głównymi zadaniami do wykonania będą: 

Zadanie 1: przygotowanie inwestycji  
Wybór miejsca instalacji, podpisanie wieloletniej umowy dzierŜawy, przygotowanie procedur przetargowych i rozpisanie przetargów, zakup 
praw do technologii potrzebnych w procesie produkcji. 

Zadanie 2: adaptacja pomieszczeń produkcyjnych 
Planowana produkcja ma charakter zaawansowany,  w tym niektóre parametry pomieszczeń produkcyjnych wynikają z przepisów prawa, 
dlatego niezbędna jest adaptacja pomieszczeń produkcyjnych do potrzeb produkcji medycznej, w tym m.in. pokrycie ścian farbą 
hydrofobową, wykonanie instalacji wentylacyjnej z recyrkulacją i filtrami chemicznymi, wykonanie instalacji wodnej i odprowadzenia 
odpadów, wykonanie boksów pyłoszczelnych oraz wykonanie systemu zabezpieczeń. 

Zadanie 3:kompletacja dostaw urządzeń i aparatury 
W czasie realizacji zadania zostaną rozstrzygnięte przetargi, w wyniku których zamówione urządzenia i maszyny będą spływać do miejsca 
przeznaczenia.  

Zadanie 4:instalacja i odbiór (w tym testy)  

W toku zadania przewidziano niezbędne prace instalacyjne nowych maszyn, odbiór techniczny oraz niezbędne usługi doradcze związane z 
uruchomieniem i odbiorem instalacji. 

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa NPM ROA ROE 

2010 5 -334 -457 -81 664 -91% - - 
2009 0 -295 -313 376 915 - - - 
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Wybrane spółki z Grupy Kapitałowej DGA S.A.  

 
Dane spółki: 

- nazwa: FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. 
- adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań  
- strona www: figures.com.pl 
- e-mail: kancelaria@figures.com.pl 
- tel./fax: +48 61 643 53 16 /+48 61 643 52 54  
- KRS: 244234 
- REGON: 300152025 
- NIP: 778-14-30-896 
- kapitał zakładowy: 1.230.000 PLN 

Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów (%) 
/ data inwestycji  
 
74,8% / 49,7% / XI.2005 

konsolidacja metodą praw własności 

Profil działalności 
Spółka świadczy usługi w zakresie obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, zajmuje się takŜe 
sprawozdawczością giełdową i księgowością projektów realizowanych ze środków unijnych. Oferta 
spółki obejmuje równieŜ udostępnienie klientom nowoczesnego rozwiązania informatycznego w 
postaci programu e.figures będącego alternatywą dla tradycyjnego obiegu dokumentów. 
Program ten umoŜliwia internetowy dostęp do wszystkich dokumentów księgowych z dowolnego 
miejsca w dowolnym czasie w trybie natychmiastowym. 

Opis otoczenia spółki: 

- rynki zbytu 
Usługi księgowe i kadrowo – płacowe są jednym z procesów biznesowych,  najchętniej oddawanych w outsourcing. Wśród zarządów 
spółek polskich rośnie świadomość korzyści wynikających ze współpracy z partnerami zewnętrznymi. Rozwój narzędzi informatycznych 
rozwiązuje problem przekazywania dokumentów i informacji pomiędzy partnerami.  Najchętniej oddającymi część procesów w firmie w 
outsourcing są firmy z kapitałem zagranicznym. Według raportu Ernst&Young (2006) prezesi największych korporacji umieścili 
Polskę na 5. miejscu w świecie pod względem najlepszych krajów regionu dla inwestycji co świadczy o rosnącym zainteresowaniu 
rynkiem polskim przez kapitał zagraniczny. A to dobrze rokuje dla usług świadczonych przez Kancelarię. Firmy zagraniczne nie 
wybierają małych biur rachunkowych oferujących usługi za niskie ceny poniewaŜ znają ryzyko niskiej jakości takich usług.  

- konkurencja 
Liczba biur rachunkowych na polskim rynku rośnie w szybkim tempie.  Według danych GUS  w segmencie biur rachunkowych 
zatrudniających do 10 do 49 osób, w którym znajduje się Kancelaria wzrost w ciągu pierwszego półrocza 2010 roku był niewielki (34 
podmioty na 1.168 podmiotów funkcjonujących na rynku na dzień 30.06.2010 roku).  JednakŜe szybki wzrost liczby małych 
kilkuosobowych biur rachunkowych (o 1.652, na 39.503 podmioty funkcjonujące na dzień 30.06.2010 roku) powoduje trudności 
utrzymania rentowności na oczekiwanym przez udziałowców poziomie. Małe biura świadczą usługi na niskim poziomie ale cena za takie 
usługi jest równieŜ niska. Niestety zleceniodawcy często kierują się ceną przy zlecaniu usług partnerom zewnętrznym.  W przypadku 
wyŜszej jakości cena nie moŜe ulec zmniejszeniu poniŜej określonego poziomu ze względu na konieczność zatrudniania lub korzystania z 
usług specjalistów takich jak biegli rewidenci, radcy prawni, doradcy podatkowi. Konieczność taka istnieje ze względu na częste zmiany 
oraz niejednoznaczność polskiego prawa.  

- ryzyka na jakie naraŜona jest spółka 
Otwarcie rynków zagranicznych , w tym niemieckiego na pracowników polskich oraz tworzenie przez koncerny międzynarodowe własnych 
centrów księgowych powoduje, Ŝe na rynku pracowników nie ma podaŜy wśród wykształconej, znającej języki obce kadry księgowej.  
Ryzyko utraty płynności – w związku z wydłuŜonymi terminami płatności naleŜności mogą wystąpić czasowe problemy  
z płynnością. Największym wartościowo kosztem i wydatkiem Kancelarii są wynagrodzenia pracowników, które muszą zostać wypłacone w 
terminie niezaleŜnie od daty wpłaty wierzytelności. 

NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym 
W roku 2010 Spółka zakończyła realizację projektu mającego na celu wprowadzenie na rynek nowego produktu, systemu  elektronicznego 
obiegu dokumentów księgowych e.figures oraz zbudowanej na bazie tego produktu strategii rozwoju.  Strategia uwzględniała równieŜ 
zmianę wizerunkową spółki (nowa nazwa, logo, strona internetowa itp.).  

Komentarz do danych finansowych za miniony okres sprawozdawczy  
W roku 2010 spółka wygenerowała zysk, dzięki któremu pokryje stratę z roku 2009.  Obroty nie osiągnęły jeszcze poziomu z roku 2008 
ale wzrosły w stosunku do roku 2009.  

Plany na przyszłość  
Spółka planuje rozpocząć sprzedaŜ usług e.figures. Iintensywna kampania wizerunkowa nowego logo FIGURES i nowy produkt powinny 
wpłynąć na rozpoznawalność firmy na rynku a tym samym podniesienie prestiŜu i obrotów w roku 2011 i następnych.  

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa NPM ROA ROE 

2010 2639 246 73 1241 1787 3% 4% 6% 
2009 2483 15 -88 1168 1551 -4% - - 
2008 2868 299 174 1430 1873 6% 9% 12% 
2007 1770 174 81 557 932 5% 9% 15% 
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Dane spółki: 
 
- nazwa: DGA Audyt Sp. z o.o. 
- adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań 
- strona www: www.ms.dgaaudyt.pl 
- e-mail: ms@ms.dgaaudyt.pl  
- tel./fax: +48 61 643 55 02/ +48 61 859 59 21 
- KRS: 0000081451 
- REGON: 004857507 
- NIP: 7810022936 
- kapitał zakładowy: 500.000 PLN 

 

            

Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów (%) 
/ rok inwestycji  
 
73,9% / 48,6% / 1998 

konsolidacja metodą praw własności 

Profil działalności 
DGA Audyt Sp. z o.o. działa na rynku usług finansowo – księgowych i jest podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,  wpisanym na listę  Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów (nr 380).  Spółka zajmuje się głównie badaniem i przeglądami  jednostkowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych   zgodnie z polską ustawą o  
rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, ale równieŜ 
audytami projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, doradztwem przy fuzjach i 
przejęciach oraz przekształceniach spółek. 
Spółka naleŜy do renomowanej międzynarodowej sieci Moore Stephens Ltd. 

Opis otoczenia spółki: 
 
- rynki zbytu 
Spółka działa na terytorium Polski.  Główni klienci to: 

• spółki giełdowe; 
•  grupy kapitałowe; 
• przedsiębiorstwa: handlowe, produkcyjne, usługowe, (z kapitałem zagranicznym jak i  polskim, wszystkie branŜe) 
• spółki Skarbu Państwa; 
• administracja publiczna (urzędy gmin, miast i powiatów, zarządy dróg, zakłady komunikacji, domy pomocy społecznej, itp. ); 
• inne: placówki medyczne, uczelnie i szkoły, uzdrowiska, fundacje, kluby sportowe; 

W 2010 DGA Audyt Sp. z o.o. wykonała  czynności rewizji finansowej w siedmiu jednostkach  zainteresowania publicznego. 
 
- konkurencja 
Konkurencję Spółki moŜna zidentyfikować na przykład poprzez analizę rankingu firm audytorskich publikowanego corocznie przez 
Rzeczpospolitą. Wg danych za 2009 rok spółka zajmowała 48 pozycję, a na 2010 rok 53 pozycję. 
W 2010 roku Zarząd spółki zauwaŜył duŜą konkurencję cenową. Ceny na rynku usług audytorskich uległy znacznemu spadkowi 

NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym 
W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała rozpoczęte w IV kwartale 2008 roku działania związane ze zmianą formuły 
funkcjonowania spółki. Głównie wiązało się to z ukształtowaniem własnego zespołu konsultantów oraz intensyfikacji działań mających ma 
celu zwiększenie przychodów (aktywizacja sprzedaŜy, działania marketingowe i reklama) Podjęte działania mają na celu znaczącą 
poprawę w przyszłości rentowności realizowanych projektów. 
 
Komentarz do danych finansowych za miniony okres sprawozdawczy  
Zarząd Spółki ocenia miniony okres sprawozdawczy pozytywnie. Mimo silnej konkurencji i znaczącego spadku cen udało się zwiększyć 
przychody w stosunku do 2009 roku. Przyczyniły się do tego głównie intensywne działania sprzedaŜowe i marketingowe. Wzrosła liczba 
klientów Spółki.  W minionym okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła zysk zarówno z działalności operacyjnej ( dla porównania w 
2009 roku odnotowano stratę 38,7 tys. zł) jak i zysk netto na wyŜszym poziomie niŜ w 2009 roku. 
Działalność finansowa, która w poprzednim roku obrotowym przyczyniła się do wygenerowania zysku w wysokości 48,5 tys. zł została w 
2010 roku znacznie ograniczona. Posiadane przez spółka aktywa finansowe zostały zbyte. 
 
Plany na przyszłość  
Na następne lata obrotowe Zarząd spółki planuje ustabilizować sytuację spółki, poprzez zapewnienie sukcesywnego  wzrostu przychodów 
przy jednoczesnej dyscyplinie kosztowej. Głównym celem jest znalezienie źródeł przychodów na III i IV kwartał roku obrotowego w celu 
minimalizacji ryzyka i poprawy rentowności spółki. 
DuŜe wysiłki ze strony Zarządu będą połoŜone na jakość świadczonych usług i podnoszenie kwalifikacji zespołu. 
Planowane jest równieŜ dokonanie oceny współpracy z  siecią Moore Stephens, Zarząd rozwaŜa ewentualne zakończenie tej współpracy. 
 

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA 
Zysk/strata 

netto 
Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa NPM ROA ROE 

2010 1486 32 11 435 655 1% 2% 2% 
2009 1301 -10 5 424 627 0,4% 1% 1% 
2008 1960 -144 -187 419 683 -10% - - 
2007 1509 20 30 636 996 2% 3% 5% 
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Dane spółki: 
 
- nazwa: DGA Energia Sp. z o.o. 
- adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań  
- strona www: www.dgaenergia.pl 
- e-mail: anna.bartoszewska@dgaenergia.pl 
- tel./fax: +48 61 643 52 20 
- KRS: 0000323272 
- REGON: 301032116 
- NIP: 7781461276 
- kapitał zakładowy: 477.000 PLN 

 

            

Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów (%) 
/ data inwestycji  
 
33,3% / 33,3% / I.2009 

konsolidacja metodą praw własności 

Profil działalności 
DGA Energia swoje usługi świadczy w dziedzinie energii odnawialnej. 
W szczególności zajmuje się kompleksową instalacją biogazowni, a następnie jej eksploatacją. Taki 
kierunek działalności firmy jest odzwierciedleniem tendencji panujących na rynku i jego 
zapotrzebowaniem na rozproszone odnawialne źródła energii (oze). 

Opis otoczenia spółki: 
 
- rynki zbytu 
DGA Energia Sp. z o. o. dostarcza kompleksowe rozwiązania realizacji projektów z zakresu biogazu rolniczego. Odbiorcami kompleksowej 
usługi są przedsiębiorcy rolni, przetwórcy spoŜywczy oraz przedsiębiorstwa energetyczne. Ponadto spółka świadczy usługi w dziedzinie 
szeroko pojętego doradztwa i szkolnictwa w zakresie procesów biotechnologicznych, rozwiązań technologicznych, w tym projektowania 
oraz organizacji i zarządzania projektami biogazowni rolniczych. Z tego rodzaju usług korzystają wszelkie instytucje związane z branŜą 
oze, m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, instytucje finansowe, czy ubezpieczeniowe. 
 
- konkurencja 
Konkurencję bezpośrednią stanowią przedsiębiorstwa dostarczające rozwiązania technologiczne związane z budową  
i eksploatacją biogazowni, a takŜe spółki zajmujące się montaŜem wybranych elementów instalacji. Konkurencję substytucyjną wobec 
DGA Energia stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii i produkujące energię pochodzącą 
z elektrowni wiatrowych, wodnych, słonecznych, biomasy, czy wód geotermalnych. 
 
- ryzyka na jakie naraŜona jest spółka 
Ryzyka na jakie moŜe zostać naraŜona spółka wiąŜą się  głównie z dziedziną prawną oraz finansową. Brak odpowiednich regulacji 
prawnych ze strony rządu moŜe spowalniać rozwój działalności. Ponadto wyczerpujące się dotacje i subwencje na inwestycje związane z 
budową odnawialnych źródeł energii równieŜ mogą ograniczyć ilość pojawiających się projektów. 
 
NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym 
DGA Energia Sp. z o.o powołała 5 spółek celowych, których zadaniem jest realizacja budowy biogazowni w Wielkopolsce i Lubuskiem: 

�  Biogazownia - Zalesie Małe Sp. z o.o. 
�  Biogazownia - Zalesie Wielkie Sp. z o.o. 
�  Biogazownia - Niedźwiady Sp. z o.o. 
�  Biogazownia - Chotków Sp. z o.o. 
�  Biogazownia - Charzewo Sp. z o.o. 

DGA Energia podjęła równieŜ współpracę z BD AgroRenewables, która jest częścią grupy Big Dutchman i dostawcą technologii 
biogazowej. BD AgroRenewables od czasu powstania w 2006 roku wzięła udział w powstaniu 300 biogazowni w 24 krajach na całym 
świecie. Spółki zapieczętowały w dniu 25 sierpnia 2010 r. współpracę kontraktem podpisanym w siedzibie DGA w Poznaniu. 
Komentarz do danych finansowych za miniony okres sprawozdawczy  
Dzięki intensywnym pracom prowadzonym nad projektami budowy biogazowni, rok 2010, to pierwszy rok, który udało się zakończyć z 
zyskiem netto o wartości 50 549,73zł.  
 
Plany na przyszłość  
W roku 2011 spółka planuje wybudowanie dwóch biogazowni rolniczych zlokalizowanych w miejscowościach Zalesie Wielkie oraz 
Chotków. Przewidywany czas rozpoczęcia budowy to II/III kwartał 2011. 
 

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa 

NPM ROA ROE 

2010 117 53 51 922 998 43% 6% 5% 
2009 66 -330 -330 70 173 -500% - - 
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Dane spółki: 
 
- nazwa: Centrum Kreowania Liderów S.A.  
- adres: ul. Matejki 3, 40-077 Katowice 
- strona www: www.ckl.pl 
- e-mail: ckl@ckl.pl 
- tel./fax: +48 32 258 15 90 /+48 32 258 15 98 
- KRS: 0000183951 
- REGON: 011205133 
- NIP: 5291006428 
- kapitał zakładowy: 911.020 PLN 

 

            

Udział DGA S.A. w kapitale 
zakładowym i ilość głosów (%) 
/ data inwestycji  
 
49,2% /49,2% / III.2010 

konsolidacja metodą praw własności 

Profil działalności 
Specjalizacja Centrum Kreowania Liderów S.A. to badanie potrzeb szkoleniowych i projektowanie 
innowacyjnego podejścia szkoleniowego. Spółka realizuje szkolenia otwarte i zamknięte w całej 
Polsce, szkolenia zagraniczne oraz szkolenia integracyjne. Na podstawie badań oczekiwań klientów 
CKL S.A. powołała branŜowe centra kompetencyjne, w ramach których opracowane zostały 
programy szkoleniowe uwzględniające uwarunkowania rynkowe i specjalistyczne wymagania 
poszczególnych branŜ. W 2008 roku CKL S.A. stworzyła dwa pierwsze centra kompetencyjne CKL 
INDUSTRY oraz CKL MEDICAL. CKL INDUSTRY dedykowane jest sektorowi produkcyjno - 
przemysłowemu, natomiast CKL MEDICAL medyczno - farmaceutycznemu. W 2010 roku powstało 
CKL PUBLIC, które realizuje szkolenia dedykowane pracownikom placówek administracji rządowej i 
samorządowej. 

Opis otoczenia spółki: 
 
Spółka działa na trudnym i bardzo konkurencyjnym rynku usług szkoleniowych. Z uwagi na duŜą liczbę realizowanych projektów 
szkoleniowych, finansowanych ze środków EFS, klient przyzwyczajony jest do darmowych, lub niskopłatnych usług szkoleniowych, co 
zdecydowanie utrudnia działalność komercyjną Spółki. Aby zdobyć klienta, oferowane usługi muszą być innowacyjne i unikalne. 
Spółka świadczy usługi w ramach 3 centrów kompetencyjnych, oferując szkolenia profilowane pod konkretne branŜe: 
CKL Medical – szkolenia skierowane do branŜy medycznej (przychodnie, szpitale, prywatna praktyka lekarska) 
CKL Industry – szkolenia dedykowane firmom z branŜy produkcyjnej oraz usługowej 
CKL Public – szkolenia oferowane pracownikom placówek administracji rządowej i samorządowej. 

NajwaŜniejsze wydarzenia w spółce w minionym okresie sprawozdawczym 
• 11 marca 2010r. DGA S.A. zawarła z Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP S.A.) umowę inwestycyjną, na 

podstawie której nabyła 12 375 sztuk akcji Centrum Kreowania Liderów S.A. W wyniku powyŜszych operacji DGA i PTWP posiadają 
po 49,12 % udziałów w kapitale akcyjnym CKL; 

• Powstanie nowego oddziału Spółki w Poznaniu; 
• Powołanie do Ŝycia CKL Public – nowego centrum kompetencyjnego, uzupełniającego dotychczasową ofertę Spółki o szkolenia 

dedykowane administracji rządowej i samorządowej; 
• Przeprowadzenie cyklu warsztatów „Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie produkcyjnym i przemysłowym” 
• Przeprowadzenie cyklu warsztatów „Finansowanie inwestycji w słuŜbie zdrowia z wykorzystaniem funduszy UE” 
• Przeprowadzenie cyklu warsztatów „Rozwój niepublicznej placówki medycznej z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej” 
• Przeprowadzenie cyklu warsztatów „Roszczenia odszkodowawcze pacjentów na skutek zakaŜeń szpitalnych” 
• Przeprowadzenie projektu szkoleniowego dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Ocena studium wykonalności z uwzględnieniem 

specyfiki projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” 
 
Komentarz do danych finansowych za miniony okres sprawozdawczy  
Rok 2010, Spółka zamknęła stratą -120 tys. zł. Ujemny wynik finansowy związany jest m.in. z działaniami restrukturyzacyjnymi Spółki w 
roku 2010 (powstanie nowego oddziału, deficytowego w początkowym okresie działalności, inwestycje związane z „odświeŜeniem 
wizerunku” , reorganizacja sposobu działania).  

Plany na przyszłość  
Spółka planuje wprowadzenie nowych projektów szkoleniowych w zakresie swoich Centrów kompetencyjnych. Planowane jest 
wykorzystanie funduszów EFS (8.1.1) w zakresie dwóch regionalnych projektów szkoleniowych (Katowice, Poznań).  

Spółka jest na etapie wdraŜania oprogramowania klasy CRM w celu usprawnienia działań sprzedaŜowych. CKL S.A. planuje równieŜ 
wdroŜenie systemu informatycznego (Echo szkoleniowe) mającego na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej w zakresie jakości obsługi 
poszkoleniowej dla swoich klientów. 

Wybrane dane finansowe 

 SprzedaŜ EBITDA Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
własny 

Suma 
bilansowa NPM ROA ROE 

2010 527  -120 293 356 -23% - - 
2009 764  -27 13 81 -4% - - 
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2. Tendencje w obszarze rynku i 
 
 
Spółka dominująca 
 
Udział procentowy przychodów ze sprzedaŜy 
przedstawiał się następująco:  
 
 
Wykres nr 3. Przychody ze sprzedaŜy DGA

 
Wyniki 2010 roku wskazują na niewielki spadek 
S.A. (-7,5%), choć w dalszym ciągu największy odsetek (74,
organów administracji publicznej, takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu
Narodowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Skarbu Państwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i inne. Wśród klientów DGA są takŜe podmioty 
działające w branŜach usługowej, paliwowej, chemiczn
jest indywidualne podejście do kaŜdego projektu i dostosowanie świadczonych usług do zdefiniowanych 
potrzeb klienta.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,8%

14,1%

1,8%
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Tendencje w obszarze rynku i struktury sprzedaŜy 

procentowy przychodów ze sprzedaŜy DGA S.A. w przekroju branŜowym w latach

. Przychody ze sprzedaŜy DGA S.A. wg branŜ w 2010 roku - udział procentowy

Wyniki 2010 roku wskazują na niewielki spadek udziału sektora publicznego w przychodach ze sprzedaŜy DGA
%), choć w dalszym ciągu największy odsetek (74,8%) stanowiły projekty realizowane na zlecenie 

organów administracji publicznej, takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Ministerstwo Ed
, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i inne. Wśród klientów DGA są takŜe podmioty 
działające w branŜach usługowej, paliwowej, chemicznej, czy określanej mianem infrastruktury. Priorytetem 
jest indywidualne podejście do kaŜdego projektu i dostosowanie świadczonych usług do zdefiniowanych 
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w przekroju branŜowym w latach 2009 – 2010 

udział procentowy 

 

udziału sektora publicznego w przychodach ze sprzedaŜy DGA 
%) stanowiły projekty realizowane na zlecenie 

, Ministerstwo Edukacji 
, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i inne. Wśród klientów DGA są takŜe podmioty 
ej, czy określanej mianem infrastruktury. Priorytetem 

jest indywidualne podejście do kaŜdego projektu i dostosowanie świadczonych usług do zdefiniowanych 
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Wykres nr 4. Przychody ze sprzedaŜy DGA

 
 
PoniŜsza tabela przedstawia wartość oraz udział procentowy przychodów w latach 2009 
podstawowe rodzaje usług. 
 
Tabela nr 2. Wartość przychodów ze sprzedaŜy w latach 2009 
grupy produktów i usług 
 
dane w tys. zł (bez wyłączeń konsolidacyjnych)

Grupy produktów / usług

Programy szkoleniowo – doradcze 
Zarządzanie projektami 
Systemy zarządzania 
Doradztwo inwestycyjne 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Usługi inŜyniera kontraktu 
Inne projekty doradcze 
Pozostałe 
Oprogramowanie – Process, Quality, Workflow
Doradztwo informatyczne 
Optymalizacja procesów biznesowych 
Strategie 
Pozyskiwanie finansowania ze środków UE
Doradztwo finansowe 

PODSUMOWANIE:

 
 
 
 
 

82,3%

7,3%
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. Przychody ze sprzedaŜy DGA S.A. wg branŜ w 2009 roku - udział procentowy

PoniŜsza tabela przedstawia wartość oraz udział procentowy przychodów w latach 2009 

. Wartość przychodów ze sprzedaŜy w latach 2009 – 2010 w podziale 

(bez wyłączeń konsolidacyjnych) 

Grupy produktów / usług 
2010 

przychody 
udział 

% przychody

15 579 45,9% 
7 118 21,0% 
1 865 5,5% 
1 726 5,1% 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 1 316 3,9% 
1 255 3,7% 
1 145 3,4% 
1 118 3,3% 

Process, Quality, Workflow 813 2,4% 
771 2,2% 

 409 1,2% 
382 1,1% 

środków UE 320 0,9% 
126 0,4% 

PODSUMOWANIE: 33 943 100,0% 

7,3%
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udział procentowy 

 

PoniŜsza tabela przedstawia wartość oraz udział procentowy przychodów w latach 2009 - 2010 w podziale na 

2010 w podziale na podstawowe 

2009 

przychody 
udział 

% 
27 716 60,0% 
3 771 8,2% 
1 947 4,2% 
2 127 4,6% 
1 086 2,4% 
1 286 2,8% 
2 577 5,6% 

766 1,7% 
459 1,0% 
766 1,7% 

2 243 4,9% 
579 1,3% 
682 1,5% 
203 0,4% 

46 208 100,0% 
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Wykres nr 5. DGA S.A. - przychody ze sprzedaŜy podstawowych produktów i usług

Źródło: opracowanie własne 
 
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaŜy 
tys. zł (udział DGA S.A. wyniósł 95%) i były niŜsze o 27
rzeczowa przychodów ze sprzedaŜy produktów i usług uwidaczni
projektami szkoleniowo – doradczymi, spośród których projekt pn. „Wsparcie dla pracowników sektora 
budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, skierowany do pracowników 
Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia S.A. a realizowany na zlecenie Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. („ARP”), wygenerował 
kontrahentem, którego udział w sprzedaŜy przekroczył 10% 
2010 roku 34,5%. Pomiędzy ARP a DGA
 
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej DGA
 
Tabela nr 3. Wartość przychodów spółek zaleŜnych i współzaleŜnych w latach 200
(dane w tys. zł bez wyłączeń konsolidacyjnych

Spółka 

DGA HCM wspomaganie zarządzania 
zasobami ludzkimi

Braster technologie medyczne
Ad Akta archiwizacyjne
DGA Fast Deal internetowa 
Allcards Pogotowie Kartowe
FIGURES Kancelaria Rachunkowa księgowo
DGA Audyt Audytorskie
Sroka & Wspólnicy prawne

DGA Amber 
konsultingowe (optymalizacja 
kosztów zakupu en. elektr.)
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rzychody ze sprzedaŜy podstawowych produktów i usług

rzychody netto ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej DGA osiągnęły w 2010 roku poziom
tys. zł (udział DGA S.A. wyniósł 95%) i były niŜsze o 27% od przychodów osiągniętych w 2009 roku. Struktura 
rzeczowa przychodów ze sprzedaŜy produktów i usług uwidacznia specjalizację w zarządzaniu duŜymi 

doradczymi, spośród których projekt pn. „Wsparcie dla pracowników sektora 
budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, skierowany do pracowników 

ej Nowa Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia S.A. a realizowany na zlecenie Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. („ARP”), wygenerował 34,2% skonsolidowanych przychodów. ARP była jedynym 
kontrahentem, którego udział w sprzedaŜy przekroczył 10% skonsolidowanych przychod

%. Pomiędzy ARP a DGA S.A. nie występują Ŝadne powiązania natury formalnej.

Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej DGA 

Wartość przychodów spółek zaleŜnych i współzaleŜnych w latach 200
bez wyłączeń konsolidacyjnych) 

Rodzaj usług 
Przychody

2010 
wspomaganie zarządzania  
zasobami ludzkimi 

1 465 

technologie medyczne 5 
archiwizacyjne 1 273 
internetowa platforma zakupu usług  
Pogotowie Kartowe 144 
księgowo-rachunkowe 2 639 
Audytorskie 1 486 
prawne 753 
konsultingowe (optymalizacja 
kosztów zakupu en. elektr.) 0 
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rzychody ze sprzedaŜy podstawowych produktów i usług (dane w tys. zł) 

 

DGA osiągnęły w 2010 roku poziom 35 605 
% od przychodów osiągniętych w 2009 roku. Struktura 

a specjalizację w zarządzaniu duŜymi 
doradczymi, spośród których projekt pn. „Wsparcie dla pracowników sektora 

budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, skierowany do pracowników 
ej Nowa Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia S.A. a realizowany na zlecenie Agencji Rozwoju 

przychodów. ARP była jedynym 
przychodów ogółem i wyniósł w 

nie występują Ŝadne powiązania natury formalnej. 

Wartość przychodów spółek zaleŜnych i współzaleŜnych w latach 2009-2010  

Przychody 
Dynamika 

2009 

920 59% 

0 - 
1 161 10% 

- - 
134 7% 

2 483 6% 
1 301 14% 

441 71% 

- - 

2010

2009



                                               GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. na 31.12.2010 r.                                         str. 37 

 

 

Struktura geograficzna sprzedaŜy 
 
Spółki Grupy Kapitałowej DGA koncentrują swoją działalność na terenie kraju. W 2010 roku sprzedaŜ na rynki 
zagraniczne występowała incydentalnie (0,03%). Dla porównania w ciągu 12 miesięcy 2009 roku udział 
sprzedaŜy na zagraniczne rynki zbytu wyniósł 0,1%. 
 
Tabela nr 4. Rynki zbytu – struktura sprzedaŜy 

Rynki 
zbytu 

2010 2009 
Przychody udział % Przychody udział % 

Krajowe 35 595 99,97% 49 076 99,9% 
Zagraniczne 10 0,03% 27 0,1% 

SUMA: 35 605 100,0% 49 103 100,0% 
 
UzaleŜnienie od głównych dostawców  

 
Grupa Kapitałowa DGA współpracuje z wieloma dostawcami, przez co ogranicza ryzyko uzaleŜnienia od dostaw 
z jednego źródła. Analiza struktury zakupów wykazuje, Ŝe nie występuje sytuacja, w której którykolwiek z 
usługodawców posiadałby udział na poziomie, co najmniej 10% przychodów ze sprzedaŜy ogółem, wobec 
czego nie istnieje ryzyko uzaleŜnienia od określonych dostawców. 

 
DGA na rynku usług doradczych i projektów europejskich  

 
Magazyn Fundusze Europejskie co roku publikuje wyniki firm doradczych w zakresie pozyskanych w roku 
poprzednim dotacji unijnych w podziale na kilka kategorii. Wyniki rankingu obejmującego 2010 rok wskazują 
stabilną pozycję DGA jako lidera w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, szczególne w województwie wielkopolskim. 
DGA znajduje się w pierwszej piątce firm pozyskujących dotacje z PO KL (3 lokata pod względem wysokości 
dotacji i 5 lokata pod względem ilości projektów). DGA S.A. została równieŜ uznana ze jednego z liderów 
komponentu regionalnego w województwie wielkopolskim.  
Ponadto warto zaznaczyć pozycję DGA w pierwszej dziesiątce firm obsługujących w zakresie dotacji unijnych 
duŜe przedsiębiorstwa. Znacząca liczba dotacji dla duŜych podmiotów w zeszłym roku uplasowała DGA na 8 
miejscu w tej kategorii.  
 
Drugim wiarygodnym źródłem informacji o polskich firmach jest ranking „The Book of Lists” publikowany co 
roku przez anglojęzyczny magazyn Warsaw Business Journal. Jest to ukazująca się od 1995 roku publikacja 
poświęcona najwaŜniejszym polskim przedsiębiorstwom, w której moŜna znaleźć informacje na temat kilku 
tysięcy firm, pogrupowanych w katalogach branŜowych, według ściśle określonych kryteriów (przychody, 
zatrudnienie, liczba klientów i inne).  

DGA S.A. zdobyła I miejsce w ogólnym rankingu firm pozyskujących dotacje unijne w bieŜącym okresie 
programowania. Ranking The Book of Lists obejmuje dotacje pozyskiwane przez firmy doradcze w ramach 
budŜetu na lata 2007 – 2013 od początku okresu programowania do końca 2010 roku. 
DGA S.A. uplasowała się takŜe w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce w kategorii „Firmy Business 
Consulting”. 
 
 

3. Prace rozwojowe realizowane w 2010 roku 
 
Realizacja duŜych, kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych wymusza korzystanie z 
zaawansowanych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie, w tym monitoring i rozliczanie 
projektów. W DGA S.A. został zaprojektowany, zaimplementowany i wdroŜony autorski system informatyczny 
ComaZ, który dostosowywany jest do specyfiki kaŜdego projektu. ComaZ stanowi istotne wsparcie dla 
koordynacji prac w zespole projektowym pod kątem przepływu informacji. UmoŜliwia bieŜące przygotowywanie 
raportów, zestawień wskaźników oraz wgląd w realizowane w ramach projektu prace i wykorzystane zasoby. 

Do najwaŜniejszych funkcjonalności systemu naleŜą: 
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-  planowanie harmonogramu projektu, 
-  monitoring wskaźników i stanu zaawansowania projektu, 
-  wspomaganie organizacji działań projektowych (szkoleń, doradztwa itp.), 
-  zarządzanie zasobami,  
-  zarządzanie budŜetem projektu, 
-  zarządzanie komunikacją, 
-  zarządzanie zmianą. 

System ComaZ posiada zaawansowane narzędzia do generowania raportów i analizowania danych w róŜnych 
ujęciach. MoŜliwe jest szybkie rozszerzanie systemu o nowe funkcjonalności, dzięki czemu rozwój systemu 
nadąŜa za ciągle zmieniającymi się wymaganiami projektowymi. 

 

W roku 2010 FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu mającego na celu 
wprowadzenie na rynek nowego produktu, systemu  elektronicznego obiegu dokumentów księgowych 
e.figures oraz zbudowanej na bazie tego produktu strategii rozwoju.  Strategia uwzględniała równieŜ zmianę 
wizerunkową spółki (nowa nazwa, logo, strona internetowa itp.). Programu e.figures jest alternatywą dla 
tradycyjnego obiegu dokumentów. Program ten umoŜliwia internetowy dostęp do wszystkich dokumentów 
księgowych z dowolnego miejsca w dowolnym czasie w trybie natychmiastowym.  
 
W dniu 29 stycznia 2010 roku Braster Sp. z o.o. dokonała dwóch zgłoszeń w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

-  Zgłoszenia patentowego „Ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania 
ciekłokrystalicznej emulsji„ – nr zgłoszenia P.390319, 

- Zgłoszenia patentowego „Mieszanina związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin 
ciekłokrystalicznych i ich zastosowanie„ – nr zgłoszenia P.390320. 

 
Braster Sp. z o.o. kontynuowała w pierwszym kwartale 2010 roku prace badawcze wspólnie z naukowcami z 
Wojskowego Instytutu Medycznego pod kierunkiem Prof. Edwarda Stanowskiego nad ostateczną wersją 
Testera termograficznego Braster, które umoŜliwiły wykonanie ostatecznych korekt w zakresie roboczego 
spektrum temperaturowego Testera oraz sprawdzenie kontrastu odpowiedzi termo-chromowej nowych folii 
zawierających pojedynczą mikrowarstwę ciągłego filmu ciekłokrystalicznego. Zakończono równieŜ badanie 
kliniczne BR/BRA/06/09 prowadzone pod nadzorem MTZ Clinical Research i otrzymano analizę i raport 
końcowy. 29 września 2010 roku Tester Braster wpisany został do Rejestru wyrobów medycznych pod 
symolem PL/DR 019927. 
 
Spółka Ad Akta realizowała w 2010 roku projekt współfinansowany ze środków unijnych (Działanie 3.3 
Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP), w wyniku którego wdroŜono autorski, innowacyjny 
system Ad Archiv on-line umoŜliwiający klientom Ad Akta elektroniczny dostęp do archiwalnych dokumentów. 
Pełne wdroŜenie oprogramowania planowane jest na początek 2011 roku.  
 
 

VI. WYNIKI FINANSOWE 
 
 

1. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wykazanymi wynikami finansowymi, a wcześniej 
publikowanymi prognozami 

 

Zarząd DGA S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych dla spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej 
DGA na 2010 rok.  
 
 

2. Skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu 
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Tabela nr 5.  Sprawozdanie z pełnego dochodu

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaŜy 
Koszt własny sprzedaŜy 
Zysk/strata brutto ze sprzedaŜy 
Koszty sprzedaŜy 
Koszty ogólnego zarządu 
Zysk/strata ze sprzedaŜy 
Pozostałe przychody operacyjne 
Pozostałe koszty operacyjne 
Udział w zyskach/stratach jednostek objętych 
konsolidacją metodą praw własności 
Zysk/strata z działalności operacyjnej
Przychody finansowe 
Koszty finansowe 
Wynik na sprzedaŜy udziałów 
Zaprzestanie konsolidacji 
Zysk/strata przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy bieŜący 
Podatek dochodowy – odroczony 
Zysk/strata netto 

 
Wykres nr 6.  Przychody, wynik finansowy netto
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Sprawozdanie z pełnego dochodu (w tys.) 

Wyszczególnienie 2010 200

35 605 49 103
31 074 42 686

 4 531 6 417
507 

4 349 4 805
-325 736

910 1 696
4 296 

Udział w zyskach/stratach jednostek objętych 
 

16 -

Zysk/strata z działalności operacyjnej -3 695 1 269
310 1 026
192 

0 
-260 

Zysk/strata przed opodatkowaniem -3 837 2 482
49 

-179 

-3 707 2 505

Przychody, wynik finansowy netto (w tys. zł) 

35 605

2 505

-3 707

2009 2010

Przychody ze sprzedaży Zysk netto
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2009 Zmiana 2010 do 
2009 

49 103 -13 498 
42 686 -11 612 
6 417 -1 886 

876 -369 
4 805 -456 

736 -1 061 
1 696 -786 

979 3 317 

-184 200 

1 269 -4 964 
1 026 -716 

218 -26 
405 -405 

0 -260 
2 482 -6 319 

0 49 
-23 -156 

2 505 -6 212 
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W 2010 roku przychody ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej DGA wyniosły 35 605 tys. zł i były o 27% niŜsze niŜ w 
roku poprzednim. W tym samym okresie koszty własne sprzedaŜy takŜe zmniejszyły się o 27%. Pozwoliło to 
osiągnąć ok. 13% rentowność zysku brutto na sprzedaŜy. Jest to poziom zbliŜony do 2009 roku. Istotny 
spadek przychodów, jak i kosztów w głównej mierze wynika z zakończenia realizacji projektu „Wsparcie dla 
pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" oraz ze 
zmian restrukturyzacyjnych w DGA S.A. związanych z wydzieleniem departamentów. 
 
Koszty sprzedaŜy w 2010 r. wyniosły 507 tys. zł i były niŜsze o 42% w stosunku do 2009 r. Spadek kosztów 
sprzedaŜy związany był z niŜszą intensywnością działań promocyjno-marketingowych. 
 
Przeprowadzone procesy restrukturyzacji oraz wprowadzona optymalizacja i dyscyplina kosztowa 
spowodowała, Ŝe po raz kolejny zmniejszyły się koszty ogólnego zarządu. Spadek ten w 2010 roku wynosił 9% 
w stosunku do 2009 r.  
 
Na pozostałe przychody operacyjne w 2010 r. w wysokości 910 tys. zł składają się przede wszystkim 
rozwiązane rezerwy na koszty operacyjne i zysk ze sprzedaŜy aktywów trwałych.  
 
Na wartość pozostałych kosztów operacyjnych (4 296 tys. zł) wpłynęło przede wszystkim spisanie spornej 
naleŜności od ARP w wysokości 3,7 mln zł, a takŜe utworzenie rezerw na poniesione kary umowne. 
 
Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 310 tys. zł. Na przychody finansowe składają się przede 
wszystkim odsetki od lokat bankowych, od kontrahentów i od udzielonych poŜyczek. 
 
Koszty finansowe wyniosły 192 tys. zł i wynikały głównie z nadwyŜki ujemnych róŜnic kursowych nad 
dodatnimi, odsetek, prowizji i opłat bankowych. 
 
Po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na wynik finansowy, Grupa Kapitałowa DGA wykazała w 
2010 r. stratę netto w wysokości 3 707 tys. zł. Dla porównania w 2009 roku wypracowany został zysk netto w 
wysokości 2 505 tys. zł.  
 
 
2.1. Wyniki na segmentach operacyjnych 
 
 
Tabela nr 6.  Wyniki na segmentach operacyjnych (w tys.) 

Wyszczególnienie 

Przychody Wynik brutto ze sprzedaŜy 
na segmencie 

2010 2009 
zmiana 
2010 do 

2009 
2010 2009 

zmiana 
2010 do 

2009 

Projekty Europejskie 26 362 35 549 -9 187 3 192 5 272 -2 080 
Konsulting Zarządczy i Finansowy 6 262 10 141 -3 879 516 1 696 -1 180 
Technologie medyczne 5 0 5 -269 -1 550 1 281 
Doradztwo personalne 1 042 920 122 335 -23 358 
Archiwizowanie dokumentów 699 - - 133 - - 
Portale internetowe 137 - - -175 - - 
Przychody nie przypisane segmentom 1 098 2 493 -1 395 798 613 185 
Wartość ogółem 35 605 49 103 -13 498 4 531 6 417 -1 886 
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Tabela nr 7. Zrealizowana marŜa 

Wyszczególnienie 

Projekty Europejskie 
Konsulting Zarządczy i Finansowy 
Technologie medyczne 
Doradztwo personalne 
Archiwizowanie dokumentów 
Portale internetowe 
Zrealizowana marŜa brutto ze sprzedaŜy
 
 
Wykres 7.  Udział segmentów w przychodach 
 

   
                      2009    
                     

                                                      
 
 
Segment Projektów Europejskich w 2010
26.362 tys. zł wygenerował zysk brutto na sprzedaŜy w wysokości 
porównaniu z rokiem 2009 przychody 
projektu realizowanego na zlecenie ARP.
 
Segment Konsultingu Zarządczego i F
rentowność brutto projektów, co skutkowało zyskiem bru
porównaniu do 2009 r.  przychody 
zmniejszyły się o 38%. NiŜsza marŜa na projektach 
doradczych i presji na obniŜanie cen oferowanych usług.
 
Segment Doradztwa personalnego wygenerował
osiągnięcie 335 tys. zł zysku brutto na sprzedaŜy
zwiększyły się o 13%. 
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 brutto ze sprzedaŜy na segmentach branŜowych 

 2010 2009 

12% 15% 
8% 17% 

- - 
32% -2% 
19% - 

-128% - 
brutto ze sprzedaŜy razem  13% 13% 

Udział segmentów w przychodach GK DGA 

                     
                2010

 

nt Projektów Europejskich w 2010 r. zrealizował najwyŜsze przychody. Przy obrotach
tys. zł wygenerował zysk brutto na sprzedaŜy w wysokości 3 192 tys. zł, co oznacza 1

przychody spadły o 26%, co jak wspomniano wyŜej wynika głównie z zakończenia 
projektu realizowanego na zlecenie ARP. 

egment Konsultingu Zarządczego i Finansowego przy przychodach na poziomie 6 262 
projektów, co skutkowało zyskiem brutto na sprzedaŜy w wysokości 

 oczyszczone o transakcje wewnątrzgrupowe z podmiotami zaleŜnymi,
NiŜsza marŜa na projektach (8%) wynika ze zwiększonej konkurencji na rynku usług 

na obniŜanie cen oferowanych usług. 

wygenerował przychody w wysokości 1 042 tys. zł
zysku brutto na sprzedaŜy (32% marŜa). W porównaniu do 200

Projekty Europejskie

Konsulting Zarządczy i Finansowy

Doradztwo personalne

Archiwizowanie dokumentów

Portale internetowe

Nie przypisane
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na segmentach branŜowych  

 
10 

. Przy obrotach na poziomie 
tys. zł, co oznacza 12% marŜę. W 

o 26%, co jak wspomniano wyŜej wynika głównie z zakończenia 

262 tys. zł osiągnął 8% 
tto na sprzedaŜy w wysokości 516 tys. zł. W 

oczyszczone o transakcje wewnątrzgrupowe z podmiotami zaleŜnymi, 
onkurencji na rynku usług 

tys. zł, co przełoŜyło się na 
porównaniu do 2009 r. przychody 
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Segmenty „Archiwizowanie dokumentów” i „Portale internetowe” zostały zaprezentowane w 2010 roku po raz 
pierwszy w związku z inwestycjami kapitałowymi poczynionymi w spółkach Ad Akta Sp. z o.o., DGA Fast Deal 
Sp. z o.o. i Allcards Sp. z o.o. Na działalności związanej z archiwizacją dokumentów osiągnięte zostały 
przychody w kwocie 699 tys. i dodatni wynik brutto ze sprzedaŜy, natomiast portale internetowe, znajdujące 
się w najbardziej kapitałochłonnej, wczesnej fazie rozwoju, zamknęły 2010 rok stratą brutto na sprzedaŜy na 
poziomie 175 tys. zł.  
 
 

3. Bilans  
 
 
3.1. Sytuacja majątkowa 
 
 
Tabela nr 8.  Aktywa oraz ich struktura wg stanów na koniec okresów (w tys.) 

Wyszczególnienie 31-12-2010 31-12-2009 
% zmiany do 
31-12-2009 

% struktura 
31-12-2010 

Aktywa trwałe 10 186 9 914 3% 31,1% 
Wartość firmy 1 300 386 237% 4,0% 
Pozostałe wartości niematerialne 868 348 149% 2,6% 
Rzeczowe aktywa trwałe 3 535 3 905 -9% 10,8% 
Inwestycje w jednostkach stow. i 
współzaleŜnych rozliczane metodą praw 
własności 

2 793 4 439 -37% 8,5% 

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaŜy 677 20 3 285% 2,1% 

Udzielone poŜyczki 324 0  1,0% 
Pozostałe naleŜności 18 0  0,1% 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 671 816 -18% 2,0% 

Aktywa obrotowe 22 572 35 866 -37% 68,9% 
Zapasy 234 0  0,7% 
Udzielone poŜyczki 385 0  1,2% 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 2 879 19 952 -86% 8,8% 
Pozostałe naleŜności 4 589 7 520 -39% 14,0% 
NaleŜności z tytułu podatku 
dochodowego 2 23 -91% 0,0% 

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaŜy 184 1 562 -88% 0,6% 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 11 759 6 809 73% 35,9% 
Aktywa przeznaczone do zbycia 2 540 0  7,8% 
Zaokrąglenia 0 -1 -100% - 
AKTYWA OGÓŁEM 32 758 45 779 -28% 100,0% 
 
W porównaniu do końca roku 2009 nastąpił spadek sumy bilansowej o 28%. 
Na zmianę wartości aktywów trwałych w odniesieniu do stanu z końca 2009 r. wpłynęły przede wszystkim 
następujące czynniki: 

• planowa amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (1 078 tys. 
zł), 

• wzrost wartości firmy z tytułu nabycia udziałów w spółkach Ad Akta, DGA Fast Deal i Allcards (wzrost 
o 914 tys. zł) 

• objęcie udziałów/akcji w spółkach: Centrum Kreowania Liderów S.A. (851 tys. zł), DGA Energia Sp. z 
o.o. (49 tys. zł), Blue energy Sp. z o.o. (22 tys. zł), DGA Amber Sp. z o.o. (7,5 tys. zł), DGA Optima 
Sp. z o.o. (4 tys. zł) 
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• dopłaty do kapitału w DGA Energia Sp. z o.o. (200 tys. zł), 
• wzrost stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy o 657 tys. zł, w tym: zakup akcji PTWP 

S.A. (627 tys. zł), objęcie udziałów w wykrojniki.com.pl Sp. z o.o. (50 tys. zł), sprzedaŜ udziałów w 
spółce JPW-DGA Sp. z o.o. (-20 tys. zł), 

• udzielone poŜyczki długoterminowe (324 tys. zł), 
• przekwalifikowanie udziałów w  PBS DGA Sp. z o.o. na aktywa przeznaczone do zbycia (-2,5 mln zł) 

 
Na zmianę stanu aktywów obrotowych w odniesieniu do końca grudnia 2009 r. składa się głównie: 

• zmniejszenie stanu naleŜności z tytułu dostaw i usług o 17 073 tys. zł, 
• wyŜszy poziom środków pienięŜnych na rachunkach bankowych o 4 950 tys. zł, 
• wykazanie aktywów przeznaczonych do zbycia w wysokości 2 540 tys. zł, 
• spadek poziomu pozostałych naleŜności o 2 931 tys. zł. 

 
Na pozostałe naleŜności w wysokości 4 589 tys. zł składają się następujące pozycje: 

• 3 714 tys. zł – rozliczenia międzyokresowe przychodów (w tym dotyczące wyceny projektów 
unijnych), naleŜności z tytułu robót w toku oraz wypłacone zaliczki dla konsorcjantów, 

• 392 tys. zł – pozostałe naleŜności, w tym wpłacone wadia i kaucje, 
• 343 tys. zł – naleŜności budŜetowe, 
• 140 tys. zł – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

 
 

Tabela nr 9.  Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku 
Wyszczególnienie 2010 2009 

Wskaźnik globalnego obrotu aktywami 0,91 1,21 
Wskaźnik rotacji aktywów trwałych 3,54 5,09 
Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych 1,22 1,59 
 
 
Wskaźnik globalnego obrotu
aktywami                          =                  

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w okresie 
(Aktywa ogółem na początek okresu + Aktywa ogółem na koniec okresu)/2 

 
Wskaźnik rotacji aktywów 
trwałych                           = 

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w okresie 
(Aktywa trwałe na początek okresu + Aktywa trwałe na koniec okresu)/2 

 
Wskaźnik rotacji aktywów 
obrotowych                       =  

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w okresie 
(Aktywa obrotowe na początek okresu + Aktywa obrotowe na koniec okresu)/2 
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3.2. Źródła finansowania 
Tabela nr 10.  Źródła finansowania aktywów oraz ich struktura wg stanów na koniec  
okresów (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 31-12-2010 31-12-2009 % zmiany do 
31-12-2009 

% struktura 
31-12-2010 

Kapitał własny 24 685 30 121 -18,0% 75,4% 
Kapitał własny przypadający na 
akcjonariuszy podmiotu dominującego 24 476 29 828 -17,9% 74,7% 

Kapitał akcyjny 9 042 10 170 -11,1% 27,6% 
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji 
powyŜej ich wartości nominalnej 18 833 20 464 -8,0% 57,5% 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 98 98 0,0% 0,3% 
Zyski/straty zatrzymane -3 497 1 163 -400,7% -10,7% 
Akcje własne 0 -2 067 -100,0% 0,0% 
Udziały akcjonariuszy 
mniejszościowych 

209 293 -28,7% 0,6% 

Zobowiązania długoterminowe  208 509 -59,1% 0,6% 
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 65 86 -24,4% 0,2% 

Rezerwa na podatek odroczony 88 412 -78,6% 0,3% 
Pozostałe zobowiązania 0 11 -100,0% 0,0% 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

55 0 - 0,2% 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 866 15 149 -48,1% 24,0% 
PoŜyczki i kredyty bankowe 198 5 487 -96,4% 0,6% 
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 362 195 85,6% 1,1% 

Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego 

25 0 - 0,1% 

Rezerwy  781 1 264 -38,2% 2,4% 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 146 2 538 -54,8% 3,5% 
Pozostałe zobowiązania 5 298 5 665 -6,5% 16,2% 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

56 0 - 0,2% 

Zaokrąglenia -1  - - 
PASYWA OGÓŁEM 32 758 45 779 -28,4% 100,0% 
 
Na zmianę wartości kapitału własnego w odniesieniu do stanu z 31.12.2009 r. miały wpływ następujące 
czynniki: 

• wykazana strata netto za 2010 r. w wysokości 3 707 tys. zł, na którą wpłynęło utworzenie odpisu 
aktualizującego na naleŜność od ARP w kwocie 3,7 mln, 

• wypłata przez DGA S.A. dywidendy za 2009 rok w wysokości 1 808 tys. zł 
 
 
Na zmianę zobowiązań długoterminowych największy wpływ miało zmniejszenie rezerwy na podatek 
odroczony o 324 tys. zł. 
 
Na zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych w odniesieniu do końca roku 2009 składa się głównie: 

• zmniejszenie stanu poŜyczek i kredytów bankowych o 5 289 tys. zł, 
• spadek poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 1 392 tys. zł, 
• zmniejszenie pozycji pozostałych zobowiązań o 367 tys. zł, 
• zmniejszenie rezerw krótkoterminowych o 483 tys. zł. 
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Na pozostałe zobowiązania w wysokości 5 298 tys. zł składają się przede wszystkim następujące pozycje: 
• 3 751 tys. zł – nierozliczone zaliczki dotyczące projektów unijnych, 
• 903 tys. zł – rozliczenia międzyokresowe, 
• 387 tys. zł – zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń, 
• 257 tys. zł – pozostałe 

 
Zamiarem spółek Grupy Kapitałowej DGA jest zmniejszenie poziomu naleŜności i tym samym stopniowe 
obniŜanie zobowiązań. Utrzymujący się, relatywnie wysoki poziom pozostałych zobowiązań wynika z formuły 
rozliczania projektów unijnych oraz ich prefinansowania. 
 
 
Diagram nr 3.  Struktura bilansu 
    

2010  2009 
Bilans  Bilans 

Aktywa trwałe 
31,1% 

Kapitał własny 
75,4% 

 Aktywa trwałe 
21,7% 

Kapitał własny 
65,8% 

 
 

Aktywa obrotowe  
78,3% Aktywa obrotowe  

68,9% 

 
 
 
 
 

Kapitał obcy 
34,2% Kapitał obcy 

24,6% 
 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Struktura bilansu przedstawia się korzystnie. Kapitał własny w całości finansuje aktywa trwałe, co jest zgodne 
ze „złotą zasadą bilansową”. Z układu bilansu wynika, Ŝe GK DGA posiada stabilne i pewne źródło 
finansowania. Wysoki odsetek kapitału własnego (75,4%) oznacza, Ŝe DGA posiada zasoby niezbędne dla 
dalszego rozwoju. 
 
 
Tabela nr 11.  Wskaźniki finansowania majątku 

Wyszczególnienie 2010 2009 

Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0,75 0,66 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 2,42 3,04 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 2,44 3,09 
Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami 
krótkoterminowymi 0,35 0,42 

 
Wskaźnik pokrycia aktywów 
kapitałem własnym               =  

kapitał własny na koniec okresu 
aktywa ogółem na koniec okresu 

 
Wskaźnik pokrycia aktywów 
trwałych kapitałem własnym = 

kapitał własny na koniec okresu 
aktywa trwałe na koniec okresu 

 

Wskaźnik pokrycia aktywów 
trwałych kapitałem stałym     = 

kapitał własny na koniec okresu + zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe na koniec okresu 
aktywa trwałe na koniec okresu 

 
Wskaźnik pokrycia aktywów 
obrotowych zobowiązaniami = 
krótkoterminowymi    

zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu 

aktywa obrotowe na koniec okresu 
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4. Przepływy środków pienięŜnych 

 
 
Tabela nr 12.  Przepływy środków pienięŜnych (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2010 2009 zmiana 
do 2009 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 14 179 -13 372 27 551 
Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1 770 -2 427 657 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -7 459 5 622 -13 081 
Razem przepływy netto 4 950 -10 177 15 127 
Środki pienięŜne na koniec okresu 11 759 6 809 4 950 
 
 
Na przepływy z działalności operacyjnej w 2010 roku miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: 

• spadek naleŜności (+19 997 tys. zł), 
• strata netto (-3 707 tys. zł), 
• spadek zobowiązań (-2 172 tys. zł), 
• amortyzacja (+1 078 tys. zł), 
• zmiana stanu rezerw (-700 tys. zł). 

Stan przepływów z działalności inwestycyjnej wynika w głównej mierze z: 
• zakupu krótkoterminowych papierów wartościowych (-1 304 tys. zł), 
• sprzedaŜy krótkoterminowych papierów wartościowych (+2 659 tys. zł), 
• wydatków na zakup udziałów i akcji (-3 030 tys. zł), 
• otrzymanych odsetek (+234 tys. zł), 
• wpływów ze sprzedaŜy majątku trwałego i wartości niematerialnych  (+681 tys. zł), 
• przejętych sald środków pienięŜnych (+683 tys. zł), 
• wydatków na zakup majątku trwałego (-476 tys. zł), 
• udzielonych poŜyczek (-1 050 tys. zł). 

 
Wartość przepływów z działalności finansowej wynika przede wszystkim ze spłaty kredytów w kwocie 5 486 
tys. zł oraz z wypłaconej akcjonariuszom dywidendy za 2009 rok (-1 808 tys. zł). 
 
 
 
 

5. Wybrane wskaźniki finansowe 
 

 
Tabela nr 13.  Wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność gospodarczą 

 
 
 
 

 
  

Rentowność sprzedaŜy brutto            =  
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 
 
 

Wyszczególnienie 2010 2009 
Rentowność sprzedaŜy brutto (%) 12,7% 13,1% 
Rentowność sprzedaŜy netto (%) -10,4% 5,1% 
Rentowność majątku ROA (%) - 6,2% 
Rentowność kapitału własnego ROE (%) - 8,6% 
Stopa ogólnego zadłuŜenia (%) 24,6% 34,2% 
Trwałość struktury finansowania (%) 76,0% 66,9% 
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Rentowność sprzedaŜy netto              = 
Zysk (strata) netto 

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 

Rentowność  majątku ROA                =  
Zysk (strata) netto 

(Aktywa ogółem na początek okresu + Aktywa ogółem na koniec 
okresu)/2 

 

Rentowność kapitału własnego ROE    = 
Zysk (strata) netto 

(Kapitał własny na początek okresu + Kapitał własny na koniec 
okresu)/2 

 

Stopa ogólnego zadłuŜenia                = 
Zobowiązania ogółem na koniec okresu 

Pasywa ogółem na koniec okresu 
 

Trwałość struktury finansowania         = 
Kapitał własny na koniec okresu + zobowiązania i rezerwy 

długoterminowe na koniec okresu 
Pasywa ogółem na koniec okresu 

 
W roku 2010 zasoby finansowe były wykorzystywane zgodnie z planem, przeznaczeniem i bieŜącymi 
potrzebami. W aspekcie płynności finansowej działania w zakresie zarządzania zasobami finansowymi 
skoncentrowane były na: 

• zwiększeniu dostępnych źródeł finansowania, 

• wydłuŜeniu średniego okresu zapadalności zobowiązań, 

• skróceniu średniego okresu spływu naleŜności. 

 
Tabela nr 14.  Wskaźniki płynności 

Wyszczególnienie 2010 2009 
Wskaźnik bieŜącej płynności 2,87 2,37 
Wskaźnik płynności szybkiej 2,84 2,37 
Wskaźnik podwyŜszonej płynności 1,49 0,45 

 

Wskaźnik bieŜącejpłynności           = 
Aktywa obrotowe na koniec roku 

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku 

 

Wskaźnik płynności szybkiej           =  
Aktywa obrotowe na koniec okresu – zapasy na koniec okresu 

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu 

 

Wskaźnik podwyŜszonej płynności   = 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu 
 

PowyŜsze wartości potwierdzają zdolność Grupy Kapitałowej DGA do wywiązywania się z krótkoterminowych 
zobowiązań. Wskaźnik szybki potwierdza nawet moŜliwość pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami 
o duŜym stopniu płynności. Dodatkowo spółka dominująca posiada zabezpieczenie płynności finansowej w 
postaci umowy o limit kredytowy w wysokości 4 mln zł. 

 

6. Sytuacja kadrowa 
 

Zatrudnienie w spółce dominującej DGA S.A. zmniejszyło się w porównaniu ze stanem z 2009 r. o 38%. 
Zmniejszająca się liczba osób zatrudnionych wynika ze strategii, która zakłada wyodrębnianie poszczególnych 
obszarów kompetencji i przenoszenie ich do nowo tworzonych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
DGA S.A. Pracownicy i konsultanci zatrudnieni dotychczas w DGA S.A. przechodzą do nowo utworzonych 
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podmiotów gospodarczych. Dotyczy do głównie umów o pracę i współpracę. 
 
DuŜa liczba zawartych umów zleceń/o dzieło wynika z realizacji projektów szkoleniowych do realizacji których 
DGA S.A. zatrudnia trenerów i doradców na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowy te mają charakter 
kosztów zmiennych. 
 
 
Tabela nr 15. Zatrudnienie w DGA S.A. w latach 2009-2010 

Rodzaj umowy 2009 2010 zmiana % 
- umowa o pracę 71 39 -45% 
- umowa o współpracę (w tym kontrakty 
menedŜerskie) 

20 7 -65% 

- umowy zlecenia/o dzieło 181 122 33% 
Razem 272 168 -38% 
 

 
6.1. Zasoby kadrowe 
 
Specyfika działalności spółek Grupy Kapitałowej DGA charakteryzuje się tym, Ŝe pracownicy i konsultanci 
muszą wykazywać bardzo wysoki poziom wiedzy i kompetencji, dlatego teŜ ponad 90% osób posiada wyŜsze 
wykształcenie, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. 
 
 

VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2010 ROKU 
 
1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku 

 
Obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku zbiór rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego, które zostały zebrane 
w dokumencie pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, został zmieniony uchwałą nr 
17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku. Dobre Praktyki zostały dostosowane do ostatnich zmian 
w przepisach prawa, aktualnych, międzynarodowych trendów w corporate governance, oraz oczekiwań 
uczestników rynku. Zmienione Dobre Praktyki weszły w Ŝycie 1 lipca 2010 roku. Spółka stara się stosować 
wszystkie zasady oraz rekomendacje w celu umocnienia transparentności i podnoszenia jakości komunikacji z 
inwestorami. 
 
Rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego wymienione w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”  
zostały zamieszczone na stronie http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf 
oraz na stronie internetowej spółki www.dga.pl. 
 
DGA S.A. dokładała wszelkich starań, aby stosować zalecane rekomendacje wymienione w „Dobrych 
Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. W celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, 
zapewniającej szybki i bezpieczny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom 
wykorzystywała zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie przekazywania informacji o Spółce. DGA 
odstąpiło od rekomendowanej transmisji obrad walnych zgromadzeń, rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania ich na stornie internetowej. 
 
Spółka przestrzegała wszystkie aktualnie obowiązujące zasady (reguły) objęte częściami II, III i IV „Dobrych 
Praktykach Spółek Notowanych na GPW”  z wyjątkiem zasady zapewnienia funkcjonowania strony internetowej 
w języku angielskim (zasada II.2). Zarząd DGA podjął w tej kwestii stosowną uchwałę. Decyzja ta podjęta 
została z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu oraz koszty związane z pełnym dostosowaniem się do 
wymogów zasady części II.2  „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.  
 
Raport dotyczący zasad ładu korporacyjnego w DGA jest ogólnie dostępny na stronie internetowej, w części 
dotyczącej relacji inwestorskich. 
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2. Znaczący Akcjonariusze 

 
Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, struktura znaczącego akcjonariatu DGA S.A. na dzień 31 grudnia 2010 r. 
prezentowała się następująco: 
  

Tabela nr 16. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio znaczne pakiety akcji DGA S.A. na dzień 
31.12.2010 r.: 

Wyszczególnienie 

Liczba 
głosów na 

WZ 

Liczba 
Akcji 

Udział w 
kapitale 
zakłado-

wym 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
WZ 

Andrzej Głowacki 3 078 446 3 078 446 34,05% 34,05% 

w tym akcje uprzywilejowane: 784 000 784 000 8,67% 8,67% 

Anna Szymańska 518 802 518 802 5,74% 5,74% 

W tym akcje uprzywilejowanie: 96 000 96 000 1,06% 1,06% 

POZOSTALI AKCJONARIUSZE 5 444 984 5 444 984 60,21% 60,21% 

W tym akcje uprzywilejowane - - - - 
Źródło: opracowanie własne 

 
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki, struktura znaczącego akcjonariatu DGA S.A. na dzień publikacji raportu 
(21 marca 2010 r.) prezentuje się następująco: 

 

Tabela nr 17. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio znaczne pakiety akcji DGA S.A. na dzień 
21.03.2011 r.: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

głosów na 
WZ 

Liczba 
Akcji 

Udział w 
kapitale 
zakłado-

wym 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
WZ 

Andrzej Głowacki 3 078 446 3 078 446 34,05% 34,05% 

w tym akcje uprzywilejowane: 784 000 784 000 8,67% 8,67% 

Anna Szymańska 518 802 518 802 5,74% 5,74% 

W tym akcje uprzywilejowanie: 96 000 96 000 1,06% 1,06% 

POZOSTALI AKCJONARIUSZE 5 444 984 5 444 984 60,21% 60,21% 

W tym akcje uprzywilejowane - - - - 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
3. Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne i ich właściciele 

 
Andrzej Głowacki   784 000 akcji tj. 8,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
Anna Szymańska   96 000 akcji tj. 1,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
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Akcje imienne serii E (akcje uprzywilejowane) są uprzywilejowane w ten sposób, Ŝe przysługują im 
uprzywilejowania dotyczące wyraŜania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na 
akcjach imiennych (ich ułamkowych częściach) oraz wskazania ich nabywcy, w razie braku zgody, Ŝądania 
zwołania Walnego Zgromadzenia określonego w § 13 ust. 1 Statutu Spółki oraz w zakresie powoływania 
członków organów Spółki przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a, a takŜe § 23 ustęp 4 Statutu Spółki. 
 

4. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji oraz inne ograniczenia 
 
Ograniczenie w zbywaniu, ustanawianiu prawa uŜytkowania lub innego prawa rzeczowego   

 
Zbycie, zastawienie, ustanowienie prawa uŜytkowania lub innego prawa rzeczowego na Akcjach serii E – 
akcjach uprzywilejowanych lub ich ułamkowych częściach, a takŜe przyznanie zastawnikowi i uŜytkownikowi 
tych akcji prawa głosu wymaga zachowania zasad przewidzianych w § 10 Statutu Emitenta. 
Akcjonariusz zamierzający zbyć Akcje serii E jest obowiązany złoŜyć na ręce Zarządu pisemny wniosek 
(zawierający wskazanie osoby nabywcy, liczby akcji oraz proponowaną cenę) o wyraŜenie zgody na zbycie, 
skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane.  
W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku Zarząd jest obowiązany doręczyć, za potwierdzeniem odbioru, 
odpis wniosku kaŜdemu z właścicieli akcji uprzywilejowanych.  
Akcjonariusze w terminie 14 dni informują pisemnie Zarząd o wyraŜeniu zgody lub odmowie jej wyraŜenia. 
Zarząd w przypadku uzyskania przez akcjonariusza zgody, informuje o niej w terminie 7 dni akcjonariusza 
zamierzającego zbyć akcje.  
JeŜeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2, ostatniemu z 
akcjonariuszy uprawnionych do wyraŜenia zgody Zarząd nie otrzyma pisemnych wyraŜeń zgody lub jeŜeli 
właściciele przynajmniej 50% akcji uprzywilejowanych odmówią wyraŜenia zgody, Zarząd w terminie 3 dni 
informuje o tym akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji uprzywilejowanych, który w terminie 21 
dni wskazuje ich nabywcę, uzyskawszy uprzednio jego pisemną zgodę.  
Wskazany podmiot zobowiązany jest nabyć w terminie 21 dni wszystkie akcje objęte wnioskiem, za cenę w 
nim wskazaną, nie wyŜszą jednak od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez 
Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, płatną w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
W Spółce nie występują ograniczenia dotyczące praw wykonywania głosów z posiadanych akcji.  
 
 

Ograniczenia w procesie przekształcenia akcji imiennych na akcje na okaziciela 
 

Zgodnie z § 9 Statutu Emitenta zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna z 
zastrzeŜeniem ograniczeń przewidzianych w Statucie Spółki. 
 

Zgodnie z uwarunkowaniami statutowymi zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu 
o uchwałę Zarządu do dnia 30 czerwca kaŜdego roku pod warunkiem złoŜenia przez akcjonariusza 
posiadającego te akcje stosownego wniosku najpóźniej do dnia 15 kwietnia. W przypadku przekroczenia 
terminu złoŜenia wniosku zamiana akcji nastąpi do 30 czerwca następnego roku po roku w którym wniosek 
został złoŜony.  

 
Zamiana akcji uprzywilejowanych moŜe nastąpić w następujących terminach: 

1) w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. moŜe zostać dokonana zamiana na akcje na 
okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 
kwietnia 2009 r.; 

2) po dniu 1 kwietnia 2010 r. moŜe zostać dokonana zamiana dowolnej liczby akcji uprzywilejowanych 
pozostających w posiadaniu akcjonariusza na akcje na okaziciela. 

 
Zamiana akcji uprzywilejowanych na okaziciela moŜe nastąpić przed upływem terminów określonych wyŜej w 
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przypadku: śmierci akcjonariusza posiadającego te akcje (zamiana akcji moŜe nastąpić poczynając od 1 
kwietnia roku, w którym nastąpiła śmierć akcjonariusza, jeŜeli miała ona miejsce najpóźniej 1 kwietnia tego 
roku albo 1 kwietnia następnego roku, jeŜeli śmierć akcjonariusza nastąpiła po tym dniu) lub wyraŜenia przez 
Prezesa Zarządu Spółki zgody na zamianę określonej liczby tych akcji. 

 
Postanowień ograniczających zamianę nie stosuje się w przypadku, jeŜeli bezwzględnie obowiązujące przepisy 
wyłączają moŜliwość ograniczeń zamiany akcji. 
 
 

5. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadniczych uprawnień oraz praw 
Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

 
Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, które są 
publicznie dostępne. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej 
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed 
terminem Zgromadzenia. 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą sprawy zastrzeŜone w Kodeksie spółek handlowych, innych 
przepisach oraz Statucie, z zastrzeŜeniem ust. 2, a w szczególności: 
 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 
obowiązków, 

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

3) zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego, 

4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których 
mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 
upowaŜnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,  

6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. 
 
Nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub uŜytkowaniu 
wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
 
Poza osobami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, kaŜdy członek Rady Nadzorczej a takŜe 
akcjonariusz posiadający w dniu zgłoszenia Ŝądania największą liczbę akcji uprzywilejowanych moŜe Ŝądać 
zwołania Walnego Zgromadzenia. JeŜeli zwołanie nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, osoba Ŝądająca 
moŜe na koszt Spółki zwołać Walne Zgromadzenie. 
Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich 
nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwołano w sposób określony 
powyŜej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania osoba, która 
Ŝądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana. 
 
Przewodniczący wybierany jest spośród uczestników Zgromadzenia. Otwierający Zgromadzenie sporządza listę 
kandydatów na Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone przez uczestników 
Zgromadzenia są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyraŜą zgodę na kandydowanie.  
Uczestnicy dokonują wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym oddając głos na jednego kandydata. 
Liczenie głosów przy wyborze Przewodniczącego odbywa się przez osoby wskazane przez osobę otwierającą 
Zgromadzenie. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów.  
Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza osobę wybraną 
Przewodniczącym oraz przekazuje jej kierowanie obradami. 
Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, 
Statutem i Regulaminem. 
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Do zadań Przewodniczącego naleŜy w szczególności: 
 
−−−− zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad; 
−−−− udzielanie głosu; 
−−−− wydawanie zarządzeń porządkowych; 
−−−− czuwanie nad spójnością podejmowanych uchwał; 
−−−− zarządzanie głosowań, zarządzanie w razie potrzeby wydawania kart do głosowania, czuwanie nad 

prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań; 
−−−− rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych; 
−−−− w przypadku nieobecności Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej przedstawienie wyjaśnienia powyŜszej 

nieobecności. 
 

Przewodniczący moŜe zarządzać przerwy porządkowe w obradach. Przerwy powinny być zarządzane przez 
Przewodniczącego w taki sposób, Ŝeby posiedzenie Zgromadzenia moŜna było zakończyć w dniu jego 
rozpoczęcia. 

 
Przewodniczący moŜe wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których naleŜą w szczególności: 
 
−−−− zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad; 
−−−− wybór komisji przewidzianych Regulaminem; 
−−−− dodatkowy zapis przebiegu obrad; 
−−−− rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu kolejnego Zgromadzenia. 
 
Ogólne zasady dot. sposobu działania Walnego Zgromadzenia brzmią następująco: 
 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba Ŝe Kodeks 

spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. 
2. Usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej porządkiem 

dziennym moŜe nastąpić jedynie z waŜnych i rzeczowych powodów, na umotywowany wniosek. 
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na 

wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej zgodzie 
przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego 
Zgromadzenia. 

4. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia 
obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej waŜności bezwzględnej większości 
głosów oddanych. 

 
W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie 
jest konieczne zachowanie toŜsamości podmiotowej Uczestników: 
 
−−−− w Zgromadzeniu moŜe po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników pod warunkiem, Ŝe znajdują się oni 

na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad, 
−−−− obecny i zgadzający się pełnić nadal tę funkcję Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy 

przewodniczy w dalszym ciągu obradom; w przeciwnym razie przeprowadza się powtórnie wybór 
Przewodniczącego, 

−−−− Przedstawicielami mogą być inne osoby, w takiej sytuacji powinny złoŜyć dokument pełnomocnictwa lub 
inny dokument upowaŜniający do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu, 

−−−− prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu spółek 
handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś 
w stosunku do terminu rozpoczęcia obrad po przerwie. 
 

Z zastrzeŜeniem § 14 ust. 2 i 3 Statutu Zgromadzenie moŜe zmienić kolejność obrad, usunąć z niego określone 
sprawy a takŜe wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie, z zachowaniem wymogów prawa. 
Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga ogłoszenia w sposób przewidziany dla 
zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z tym, Ŝe Zgromadzenie będzie 
odbywać się w tej samej miejscowości. 
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W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały 
podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, Ŝe Zgromadzenie zostało przerwane. 
Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym 
protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach. 
Do kaŜdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w jego danej 
części. 
 

Prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonywania w 2010 roku 

 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
Ŝądać zwołania nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
tego Zgromadzenia. 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne istotne 
materiały Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania a następnie przedstawia je Akcjonariuszom 
z opinią Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z tymi materiałami w siedzibie Spółki w ciągu 
nie mniej niŜ trzech dni powszednich bezpośrednio poprzedzających Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00 a 
takŜe w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. 
Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w Ŝądaniu, 
a jeŜeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliŜszym terminie, umoŜliwiającym 
rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 

 

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają: 

a) osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w Zgromadzeniu). 

b) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu - jeŜeli są oni wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w 
Zgromadzeniu. 

c) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu – jeŜeli dokumenty akcji zostaną złoŜone w 
Spółce nie później niŜ w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 
zakończeniem tego dnia; 

d) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Zamiast akcji na okaziciela moŜe być złoŜone zaświadczenie o złoŜeniu akcji u notariusza, w banku lub w firmie 
inwestycyjnej z siedzibą na terytorium UE lub państwa będącego strona umowy o Europejski m Obszarze 
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.  

Spółka ustala listę osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, na 
podstawie akcji złoŜonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych. 

Prawo uczestnictwa obejmuje w szczególności prawo do zabierania głosu, głosowania, stawiania wniosków i 
zgłaszania sprzeciwów. 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Zgromadzeniu. Biegły rewident świadczący 
usługi na rzecz Spółki, powinien uczestniczyć w Zgromadzeniu, jeŜeli przedmiotem obrad mają być sprawy 
finansowe spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu 
wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. W obradach 
mogą równieŜ brać udział prokurenci i eksperci zaproszeni przez podmiot zwołujący Zgromadzenie. 
 
Lista akcjonariuszy jest podpisanym przez Zarząd spisem Akcjonariuszy zawierającym imiona i nazwiska albo 
firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę posiadanych akcji oraz liczbę 
przysługujących im głosów. 

Lista akcjonariuszy zostaje wyłoŜona do wglądu w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu, przez trzy dni 
powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00, a takŜe w miejscu i w czasie 
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obrad Zgromadzenia. 

Akcjonariusz Spółki moŜe  równieŜ Ŝądać przesłania listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. 

Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do 
Zgromadzenia.  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów 
wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności naduŜywaniu uprawnień 
przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 
Przewodniczący nie powinien bez waŜnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie moŜe teŜ bez 
uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. 
Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia. 
Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy 
uwzględnieniu faktu, Ŝe obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów 
prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie moŜe być 
dokonywane w sposób inny niŜ wynikający z tych przepisów. 
Udzielanie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki informacji, o których mowa jest w ust. 18 odbywać się 
będzie według następujących zasad:  
−−−− podczas obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu lub upowaŜniony przez niego Wiceprezes udzielać 

będzie Akcjonariuszom na ich Ŝądanie informacji dotyczących Spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny 
spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

−−−− Prezes Zarządu Spółki lub upowaŜniony przez niego Wiceprezes moŜe odmówić udzielenia informacji w 
przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo Spółce zaleŜnej, 
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa spółek; mogłoby narazić Członka Zarządu Spółki na poniesienie odpowiedzialności 
karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. 

−−−− W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki moŜe odmówić udzielenia informacji na Walnym 
Zgromadzeniu, przygotowując i przekazując ją Akcjonariuszom na piśmie w terminie dwóch tygodni od 
dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

−−−− Prezes Zarządu Spółki lub upowaŜniony przez niego Wiceprezes moŜe udzielić Akcjonariuszom informacji 
dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z pkt 2. 

−−−− Informacje przekazane w trybie określonym w pkt 4, powinny zostać ujawnione przez Prezesa Zarządu 
Spółki lub upowaŜnionego przez niego Wiceprezesa na piśmie w materiałach przedkładanych najbliŜszemu 
Walnemu Zgromadzeniu. W ramach ujawnionych materiałów powinna zostać równieŜ podana data 
przekazania informacji oraz osoba, której przekazano informacje. Materiały mogą nie obejmować 
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. 

 
Odpowiedź na Ŝądanie ujawnienia informacji uznaje się za udzieloną, jeŜeli odpowiednie informacje są 
dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i 
udzielanie im odpowiedzi. 

 
6. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich 

komitetów. 
 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2010 r.  
 

1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący,  
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego, 
3. Romuald Szperliński – Sekretarz Rady Nadzorczej, 
4. Leon Stanisław Komornicki 
5. dr hab. Robert Gwiazdowski  
6. Michał Lachowicz 

 
W ramach struktury Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. 1 stycznia 2010 r. skład był następujący: 
 
- Karol Działoszyński – Przewodniczący Komitetu Audytu, 
- Michał Lachowicz – Członek Komitetu Audytu. 



                                               GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. na 31.12.2010 r.                                         str. 55 

 

 

 
W związku z upływem dotychczasowej kadencji, w dniu 23 kwietnia 2010 r. Walne Zgromadzenie dokonało 
wyboru członków Rady Nadzorczej DGA S.A. nowej kadencji. 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej od dnia 23.04.2010 r. 
 

1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący,  
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego, 
3. Romuald Szperliński – Sekretarz Rady Nadzorczej, 
4. Leon Stanisław Komornicki,  
5. dr hab. Robert Gwiazdowski, 
6. Jarosław Dominiak 

 
W związku z wyborem nowego składu osobowego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 7 czerwca 2010 r. uchwały 
organizacyjne, na podstawie których ustalony został skład Komitetu Audytu oraz Komitetu Inwestycyjnego. 
 
Od dnia  7 czerwca 2010 r. Komitet Audytu działa w następującym składzie: 
 
- Karol Działoszyński – Przewodniczący Komitetu Audytu, 
- Jarosław Dominiak – Członek Komitetu Audytu, 
- dr hab. Robert Gwiazdowski – Członek Komitetu Audytu. 
 
Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest nadzór w kwestiach właściwego wdraŜania i kontroli procesów 
sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem 
oraz współpraca z biegłymi rewidentami. 
 
W ramach Rady Nadzorczej działa takŜe Komitet Inwestycyjny, którego zadaniem jest opiniowanie działań 
inwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd. 
 
Skład Komitetu Inwestycyjnego jest następujący: 
 
-  dr hab. Robert Gwiazdowski – Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, 
-  Jarosław Dominiak – Członek Komitetu Inwestycyjnego, 
-  Leon Komornicki – Członek Komitetu Inwestycyjnego. 
 
Zasady działania Rady Nadzorczej w 2010 r. 
 
Rada Nadzorcza działa na podstawie publicznie dostępnych: Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.  
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 
trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru 
członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 
trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru 
członków Rady Nadzorczej. 
 
Zgodnie z § 16 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜą sprawy zastrzeŜone w Kodeksie spółek 
handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności: 
 
−−−− wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; 
−−−− ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz 

reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; 
−−−− wyraŜanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w 

rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zaleŜnym a takŜe z członkiem Zarządu, 
Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka; 

−−−− ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 

−−−− ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 
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−−−− zwięzła ocena sytuacji Spółki; 
−−−− składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa 

w pkt 4), 5) i 6). 
−−−− opiniowanie prognoz finansowych Spółki,  
−−−− opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,  
−−−− zatwierdzanie strategii, głównych celów działania spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – 

budŜetu Spółki. 
 
Skład osobowy Zarządu w 2010 roku  
 
Skład Zarządu Spółki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.  przedstawiał się następująco: 
 
1. Andrzej Głowacki  – Prezes Zarządu, 
2. Anna Szymańska  – Wiceprezes Zarządu, 
3. Mirosław Marek  - Wiceprezes Zarządu, 
 

Zarząd Spółki prowadzi wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeŜone uchwałami 
Walnego Zgromadzenia, Statutem lub przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę. Zarząd w szczególności zobowiązany jest do kierowania bieŜącą 
działalnością Spółki, reprezentowania jej we wszystkich czynnościach sądowych lub pozasądowych, 
prowadzenia wszelkich spraw Spółki i zarządzania jej majątkiem w zakresie zwykłego zarządzania. Przy 
podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego 
ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie 
Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes Spółki. Przy ustalaniu 
interesu Spółki naleŜy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy 
akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką 
w zakresie jej działalności gospodarczej, a takŜe interesy społeczności lokalnych. 

 

W ramach podziału funkcji Członkowie Zarządu obowiązani są do: 

a) udzielania właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki wytycznych dla ich działalności oraz 
udzielania pomocy i instruktaŜu w zakresie wykonywanych zadań. 

b) członek Zarządu jest obowiązany do wykonywania zadań powierzonych mu przez Zarząd. 

 

Ponadto Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do wywiązywania się względem Walnego Zgromadzenia z 
obowiązków informacyjnych, według następujących zasad: 

a) informacja o nieobecności Członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu powinna być przekazana Spółce 
z odpowiednim wyprzedzeniem nie później jednak, niŜ na 5 dni przez terminem Walnego 
Zgromadzenia, z zastrzeŜeniem, iŜ informacja taka moŜe być przekazana w terminie późniejszym w 
przypadku gdy przyczyna uzasadniająca nieobecność występuje po terminie zakreślonym do złoŜenia 
informacji i z powodów niezaleŜnych od Członka Zarządu nie moŜna było przewidzieć jej wystąpienia 
lub trwania w terminie zakreślonym do złoŜenia informacji. Informacja o nieobecności powinna 
zawierać wyjaśnienia dotyczące przyczyn nieobecności.        

b) podczas obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu lub upowaŜniony przez niego Wiceprezes  
udzielać będzie Akcjonariuszom na ich Ŝądanie informacji dotyczących Spółki, jeŜeli jest to 
uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

c) Prezes Zarządu Spółki lub upowaŜniony przez niego Wiceprezes powinien odmówić udzielenia 
informacji w przypadku, gdy: 

1) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo spółce zaleŜnej, w 
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa spółek, 
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2) mogłoby narazić Członka Zarządu Spółki na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
lub administracyjnej 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie, w terminie ustalonym przez Członków 
Zarządu. Zarząd ustala plan posiedzeń z jednoczesnym, jeśli to moŜliwe, podaniem porządku obrad. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu: 

a) zgodnie z planem posiedzeń lub, w razie potrzeby, z własnej inicjatywy, 

b) na pisemne Ŝądanie kaŜdego członka Zarządu, zawierające proponowany porządek obrad 

Na mocy stosownej uchwały Zarządu, kaŜdemu z Członków Zarządu moŜe zostać przyporządkowany określony 
Departament Biznesowy Spółki (lub Departamenty). W związku z obowiązkiem prowadzenia spraw Spółki na 
mocy odrębnej uchwały Członków Zarządu, poszczególnym Członkom Zarządu mogą być przyporządkowane 
określone obowiązki i kompetencje szczegółowe w ramach wewnętrznego podziału obowiązków. W zakresie 
tym wymagana jest uchwała Zarządu podjęta jednomyślnie przy obecności wszystkich Członków Zarządu. 

 

Poszczególni Członkowie Zarządu zobowiązani są do: 

a) podejmowania wszelkich niezbędnych czynności, do realizacji których są upowaŜnieni w zakresie 
zarządzania i kierowania przydzielonym Departamentami Biznesowymi Spółki, w tym równieŜ: 
prowadzenia i realizowania polityki kadrowej (w odniesieniu do osób wchodzących w skład 
Departamentu), realizowania ustalonego na mocy uchwały Zarządu, planu rocznego i budŜetu 
Departamentu, jak równieŜ ustalonych przez Zarząd planów wydatków i inwestycji Departamentu, 

b) natychmiastowego przekazywania Prezesowi Zarządu wiarygodnych informacji, jak równieŜ udzielania 
w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień, dotyczących bieŜących i istotnych spraw związanych z 
działalnością Spółki, a w szczególności z działalnością podległego Departamentu Biznesowego Spółki, 

c) zapewnienia terminowego przekazywania przez podległy Departament wszelkich niezbędnych 
dokumentów oraz wiarygodnych informacji, w sposób umoŜliwiający ich ewidencjonowanie w 
odpowiednich systemach Spółki, 

d) zapewnienia przestrzegania wszelkich obowiązujących w Spółce norm i regulacji wewnętrznych, przez 
osoby wchodzące w skład podległego Departamentu. 

KaŜdy z Członków Zarządu ma prawo do samodzielnego działania w zakresie realizacji zobowiązań Spółki, 
obejmujących wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących ze Spółką, wchodzących w skład 
podległego Departamentu o ile jest to zgodne z przyjętym planem rocznym i budŜetem. W zakresie tym kaŜdy 
z Członków Zarządu ma prawo do samodzielnego kształtowania zasad ustalania wynagrodzenia podległych 
pracowników lub osób współpracujących. 

W spółce powołano dwóch prokurentów: 
a) pani Anna Olszowa – (prokura samoistna) Dyrektor Zarządzający Spółki, 
b) pan Michał Borucki – (prokura łączna)  
 
 

7. Tryb powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ich uprawnienia, w 
szczególności do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 
Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z trybem opisanym poniŜej. 
Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 
Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. 
Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, przy czym przy 
uwzględnieniu § 23 ust. 6 Statutu, liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Decyzja ta 
podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu. 
Kandydata na Prezesa Spółki moŜe zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym Zgromadzeniu 
dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych. Po wyborze Prezes Zarządu wskazuje 
kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powoływanych następnie przez Walne Zgromadzenie. 
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Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji moŜe nastąpić wyłącznie z waŜnych powodów uchwałą 
Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków. 
Rada Nadzorcza odwołuje Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu. 
Odwołanie Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji moŜe nastąpić równieŜ uchwałą Rady Nadzorczej 
podjętą jednomyślnie przez wszystkich głosujących lub uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 
2, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie. 
 
Decyzja co do emisji akcji lub przeprowadzenia wykupu, następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne 
Zgromadzenia. 
 
 

8. Zasady zmiany Statutu Spółki 
 
Do zmian Statutu Spółki stosuje się Art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych.  
 
 

9. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 

 
Odpowiedzialność za funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, w zakresie sporządzania 
zarówno sprawozdań finansowych, jak i raportów okresowych, ponosi Zarząd spółki.  
Sprawozdania finansowe przygotowywane są zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w spółce polityką 
rachunkowości przez podmiot zewnętrzny, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, tj. spółkę 
FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. (dawna nazwa: DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.). 
Sprawozdania finansowe są kontrolowane przez Zarząd DGA, a następnie poddawane są kontroli przez 
niezaleŜnego audytora zewnętrznego. Audytor posiada pozytywną rekomendację do przeprowadzania rewizji 
sprawozdań finansowych od Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki. 
Do zadań audytora zewnętrznego naleŜy przede wszystkim: przegląd półrocznego jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej. 
Audytor zewnętrzny sporządza raport z przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych oraz wydaje opinie i 
sporządza raport na temat rocznych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej. Z opiniami i 
raportami zapoznaje się Komitet Audytu i Rada Nadzorcza, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego 
spółki i grupy kapitałowej. 
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VIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

1. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta oraz o jego 
głównych inwestycjach 

 
Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiała się następująco: 
 
 
Diagram nr 4.  Struktura Grupy Kapitałowej DGA   
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 
DGA S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej Ŝadnego innego podmiotu.  
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Tabela nr 18. Spółki Grupy Kapitałowej DGA na 31.12.2010 r. 
 
Lp. Spółka Charakter powiązania Zakres usług 

1. DGA HCM Sp. z o.o.  
jednostka zaleŜna 

(100% udziałów w kapitale 
zakładowym, 100% głosów na ZW) 

doradztwo w zakresie diagnozy i optymalizacji 
potencjału ludzkiego w organizacjach, tworzenie i 
adaptacja narzędzi wspierających zarządzanie 
personelem 

2. Braster Sp. z o.o. 

jednostka zaleŜna  
(48,33% udziałów w kapitale 

zakładowym, 48,33% głosów na 
zgromadzeniu wspólników)  

wdroŜenie innowacyjnej technologii pozwalającej 
na wczesne wykrywanie zagroŜenia rakiem piersi 

3. Ad Akta Sp. z o.o. 

jednostka zaleŜna  
(65,38% udziałów w kapitale 

zakładowym, 65,38% głosów na 
zgromadzeniu wspólników)  

archiwizacja dokumentów 

4. DGA Fast Deal Sp. z o.o. 
jednostka zaleŜna 

(100% udziałów w kapitale 
zakładowym, 100% głosów na ZW) 

internetowa platforma zakupu usług 

5. Allcards Sp. z o.o. 
jednostka zaleŜna 

(80% udziałów w kapitale 
zakładowym, 80% głosów na ZW) 

usługa Centrali Kart Kredytowych – Pogotowie 
Kartowe, które pomaga w natychmiastowym 
skontaktowaniu się z wydawcą karty w przypadku 
jej utraty lub innych problemów; portal 
www.pomagamyokradzionym.pl 

6. FIGURES Kancelaria 
Rachunkowa Sp. z o.o. 

jednostka współzaleŜna 
(74,8% udziałów w kapitale 

zakładowym,  
49,7% głosów na ZW) 

usługowe prowadzenie ksiąg handlowych oraz 
prowadzenie usług w zakresie kadr i płac 

7. DGA Audyt Sp. z o.o.  

jednostka współzaleŜna 
(73,9% udziałów w kapitale 

zakładowym,  
48,6% głosów na ZW) 

działalność związana z badaniami sprawozdań 
finansowych, przeglądami sprawozdań finansowych, 
due dilligence systemów rachunkowości, doradztwo w 
zakresie rachunkowości, audyty projektów unijnych 

8. 
Sroka & Wspólnicy 

Kancelaria Prawna Spółka 
Komandytowa  

jednostka współzaleŜna 
(70% ogółu wkładów, 70% 

głosów) 
świadczenie usług prawnych 

9. DGA Amber Sp. z o.o. 
jednostka współzaleŜna 

(50% udziałów w kapitale 
zakładowym, 50% głosów na ZW) 

usługi konsultingowe w zakresie optymalizacji kosztów 
zakupu energii elektrycznej 

10. DGA Energia Sp. z o.o. 

jednostka stowarzyszona  
(33,33% udziałów w kapitale 

zakładowym,  
33,33% głosów na ZW) 

działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii 
(głównie w zakresie budowy biogazowni)  

11. Centrum Kreowania 
Liderów S.A. 

jednostka stowarzyszona  
(49,2% udziałów w kapitale 

zakładowym,  
49,2% głosów na ZW) 

usługi szkoleniowe 

12. Blue energy Sp. z o.o. 

jednostka stowarzyszona  
(33,85% udziałów w kapitale 

zakładowym,  
33,85% głosów na ZW) 

usługi związane z wdraŜaniem systemów zarządzania; 
spółka wydzielona ze struktur DGA S.A. na bazie 
Departamentu Zarządzania 

13. DGA Optima Sp. z o.o. 

jednostka stowarzyszona  
(40% udziałów w kapitale 

zakładowym,  
40% głosów na ZW) 

usługi w zakresie doradztwa w tematyce funduszy 
strukturalnych, pozyskiwania środków na projekty 
inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe, jak 
równieŜ doradztwa i szkolenia w zakresie pomocy 
publicznej, partnerstwa publiczno prywatnego 
oraz prawa zamówień publicznych; spółka 
powstała po wyodrębnieniu Departamentu 
Funduszy Strukturalnych z DGA S.A.  

Źródło: Emitent 
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2. Informacje o zaciągniętych w roku 2010 kredytach, poŜyczkach oraz wykorzystanie 

limitów na gwarancje ubezpieczeniowe 
 
W 2010 roku DGA S.A. miała do dyspozycji kredyt w ramach limitu kredytowego wielocelowego w wysokości 4 
mln zł przyznanego na mocy umowy z dnia 23 sierpnia 2007 roku. Na dzień 31 grudnia 2010 roku limit 
kredytowy nie był wykorzystywany.  
Na dzień 31 grudnia 2010 roku DGA S.A. w ramach przyznanych limitów uzyskała gwarancje ubezpieczeniowe 
do łącznej kwoty 3,7 mln zł. Do wykorzystania pozostawał limit w wysokości 2,5 mln zł. 
 
 

3. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i 
gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych 
jednostkom powiązanym Emitenta. 

 
Spółka DGA S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadała naleŜności warunkowe w kwocie 6 tys. zł z tytułu 
otrzymanej gwarancji naleŜytego wykonania umowy. 
 
 

4. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie 
naleŜnych dla osób zarządzających i nadzorujących 

 
Informacje wykazane są w nocie nr 53 zamieszczonej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
 

5. Stan posiadania akcji DGA i udziałów w jednostkach powiązanych będących w posiadaniu 
osób zarządzających i nadzorujących 

 
Stan posiadania akcji DGA lub udziałów w jednostkach powiązanych przez osoby nadzorujące i zarządzające  
na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiają poniŜsze tabele: 
 
Tabela nr 19.  Stan posiadania akcji DGA S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 
31.12.2010 r.: 

Imię i nazwisko  
 
Stanowisko 

Liczba 
głosów na 

WZ 

Wartość 
nominalna 

Akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
liczbie głosów 

na WZ 
Andrzej Głowacki Prezes Zarządu 3 078 446 3 078 446 34,05% 34,05% 
Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu 518 802 518 802 5,74% 5,74% 

 Źródło: Emitent 
 
 

Tabela nr 20. Stan posiadania udziałów w jednostce powiązanej (DGA Audyt Sp. z o.o.) przez 
osoby zarządzające i nadzorujące DGA S.A. na dzień 31.12.2010 r.: 

Imię i nazwisko udziałowca Liczba 
głosów 
na ZW 

Wartość 
nominalna 
udziałów 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
ZW 

Andrzej Głowacki 1 500 0,1% 0,1% 
 
 
 

6. Informacje o udzielonych w 2010 roku poŜyczkach 
 

Informacje o udzielonych w 2010 roku poŜyczkach prezentuje poniŜsze zestawienie: 
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Tabela nr 21. PoŜyczki udzielone w 2010 roku 

PoŜyczkobiorca Kwota Oprocentowanie Data  
umowy 

Termin 
wymagalności 

Fundacja 
"Wspieramy Wielkich 
Jutra" 

33 000,00 zł 
stałe (równe oprocentowaniu kredytu 
obrotowego w banku, z którego usług 
korzysta DGA, z dnia podpisania umowy) 

2010-06-30 
2010-12-31 
(spłacona) 

DGA Fast Deal 100 000,00 zł 
zmienne (średnia arytm. oprocentowania 
kredytu i lokaty terminowej 3M w banku, z 
którego usług korzysta DGA) 

2010-07-27 2012-12-31 

DGA Fast Deal 200 000,00 zł 
zmienne (średnia arytm. oprocentowania 
kredytu i lokaty terminowej 3M w banku, z 
którego usług korzysta DGA) 

2010-08-31 2012-12-31 

Blue energy 150 000,00 zł zmienne (WIBOR 3M + marŜa) 2010-09-06 2012-08-31 
wykrojniki.com.pl 250 000,00 zł zmienne (WIBOR 3M + marŜa) 2010-09-07 2014-10-10 
DGA Optima 300 000,00 zł zmienne (WIBOR 3M + marŜa) 2010-10-22 2011-10-31 
Braster 100 000,00 zł zmienne (WIBOR 3M + marŜa) 2010-11-25 2011-12-31 
 
 

7. Informacja o umowach z biegłym rewidentem 
 

W dniu 18 marca 2010 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru spółki Misters Audytor Sp. z o.o. do 
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego spółki DGA S.A. oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. Misters 
Audytor Sp. z o.o. wybrana została takŜe w celu przeprowadzenia przeglądów jednostkowego i 
skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2010 roku. 
Umowa o badanie sprawozdania finansowego zawarta została w dniu 17 czerwca 2010 roku.  
 

W 2009 roku badanie sprawozdań finansowych przeprowadziła takŜe Misters Audytor Spółka z o.o. 
 

Tabela nr 22.  Wynagrodzenie biegłych rewidentów w latach 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Informacje wymagające ujawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w 
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunkach uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, które nie dotyczą 
sytuacji Emitenta 

 

1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną z 
podmiotami powiązanymi na innych warunkach niŜ rynkowe. 

2. Informacje o znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 

Lp. Zakres 
2009 

kwota netto 
w zł 

2010 
kwota 

netto w zł 
1 Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego 29 000,00 26 300,00 

2 Inne usługi poświadczające, w tym przegląd 
półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego  

17 400,00 19 700,00 

 Razem 46 400,00 46 000,00 
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3. Informacje o systemie kontroli akcji pracowniczych. 

4. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w 
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny lub gdy ich 
odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie. 

5. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową. 

6. Informacje dotyczące emisji kapitałowych papierów wartościowych. 

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: 

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego 
zaleŜnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, 

b) dwu lub więcej postanowień dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość 
stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 

9. Kodeks etyczny środowiska 
 
DGA S.A. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych (SDG), co jest gwarantem 
stosowania przez Emitenta Kodeksu Etyki Zawodowej Stowarzyszenia. 
Adres strony SDG jest następujący: http://www.sdg.com.pl 
 
Organizacją branŜową o charakterze międzynarodowym, z którą współpracuje Emitent jest FEACO European 
Federation of Management Consultancies Associations – Europejska Federacja Stowarzyszeń Doradczych 
http://www.feaco.org/. 
  
 
KODEKS  ETYKI  ZAWODOWEJ Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych 
 

I. Zasady ogólne 

1. Kodeks reguluje zasady prawidłowego wykonywania zawodu doradcy gospodarczego obowiązujące 
wszystkich członków Stowarzyszenia, zwanych dalej „doradcami”.  

2. Nieprzestrzeganie jego reguł w takiej postaci dyskwalifikuje osoby zamierzające ubiegać się o 
przyjęcie w poczet członków.  

3. Członkowie Stowarzyszenia propagują zasady Kodeksu wśród wszystkich osób, z którymi 
współpracują.  

4. Zasady Kodeksu obowiązują doradców zarówno wówczas, gdy działają na własny rachunek, jak i w 
ramach organizacji doradczych.  

5. Zachowanie doradcy powinna zawsze cechować dbałość o opinię zawodu doradcy gospodarczego i 
Stowarzyszenia, tak w sprawach etyki, jak i poziomu profesjonalnego.  

6. Przy Stowarzyszeniu działa Komisja Etyki Zawodowej. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie spraw o 
naruszenie Kodeksu przez członków Stowarzyszenia i kierowanie wniosków do Komisji Członkowskiej. 
Zasady postępowania Komisji i stosowane przez nią środki dyscyplinarne określi odrębna uchwała.  

7. Komisja prowadzi Księgę zasad etyki zawodowej, do której wpisuję się tezy orzeczeń mające 
znaczenie ogólne.  

II. Reklama i uzyskiwanie zleceń 

1. W działalności reklamowej i marketingowej obowiązuje doradców zachowanie realizmu i 
obiektywizmu w przedstawianiu swoich doświadczeń, moŜliwości oraz zakresu specjalizacji, a takŜe 
korzyści mogących wyniknąć dla klientów z oferowanych usług. Reklama musi być rzetelna i nie 
moŜe wprowadzić w błąd.  

2. Zakazane jest posługiwanie się w celu uzyskania zleceń reklamą porównawczą. W działalności 
mającej na celu uzyskanie zleceń doradca postępuje zgodnie z zasadami konkurencji.  

3. Doradcy nie wolno dla uzyskania zlecenia powoływać się na jakiekolwiek stosunki w kierownictwie 
innych podmiotów lub we władzach.  

4. Doradca przyjmując zlecenie polegające na sprawdzeniu albo korekcie wyniku innego doradcy, albo 
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na wykonaniu bieŜącego nadzoru na jego działalnością, powinien, jeŜeli nie stoi temu na 
przeszkodzie waŜny interes klienta, powiadomić o tym kontrolowanego.  

5. Doradca nie moŜe przyjąć zlecenia powodującego równocześnie działanie jego lub jego organizacji 
na rzecz klientów, których interesy są sprzeczne. W takich wypadkach obowiązuje zasada 
zachowania trzymiesięcznego odstępu czasowego pomiędzy zakończeniem pracy dla jednego klienta 
i rozpoczęciem dla drugiego. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, w której obaj klienci wyraŜą pisemną 
zgodę na równoczesną realizację zleceń. W wyjątkowych wypadkach moŜe wystarczyć zgoda 
jednego klienta pod warunkiem wypowiedzenia zlecenia później przyjętego do realizacji. Doradca jest 
zobowiązany do uprzedzenia klientów o moŜliwości takiej sytuacji przed jej zaistnieniem.  

6. Doradca nie moŜe przyjąć zlecenia, jeŜeli nie ma specjalistycznej wiedzy niezbędnej do jego 
wykonania, albo jeŜeli wskutek dotychczasowych obciąŜeń nie moŜe mieć pewności co do terminowej 
realizacji zlecenia.  

III. Wykonywanie usług doradczych 

1. Interes klienta powinien mieć dla doradcy pierwszeństwo przed interesami osobistymi oraz osób 
trzecich. W interesie klienta doradca powinien przedstawić mu zawsze rzeczywisty, a nie poŜądany 
obraz jego spraw.  

2. JeŜeli efekty działalności doradcy mają być opublikowane lub przedstawione osobom trzecim jako 
jego opinia, doradca równieŜ wobec wszystkich zainteresowanych osób obowiązany jest do 
zachowania obiektywizmu w ocenie spraw, a w toku działalności powinien brać pod uwagę 
uzasadnione interesy tych osób.  

3. Doradca obowiązany jest zachować niezaleŜność opinii. Doradca powinien zapewnić sobie moŜliwość 
niezwłocznego odstąpienia od umowy, gdyby jakiekolwiek przyczyny utrudniły mu zachowanie 
niezaleŜności od klienta lub od władz i innych podmiotów, albo mogły wywołać powaŜne podejrzenie 
o taką zaleŜność.  

4. Doradca moŜe podejmować się wykonania zlecenia jedynie na podstawie sformułowanych na piśmie 
warunków, określających ściśle przedmiot i zakres zlecenia oraz zasady ustalenia wynagrodzenia.  

5. Wynagrodzenie doradcy powinno być oparte na rzetelnej wycenie świadczonej pracy według 
uzgodnionych zasad. Wynagrodzenie doradcy za sukces powinno być w zasadzie uzgodnione w 
kwotach bezwzględnych. Tylko w wypadkach, gdy jest to zwyczajowo stosowane wynagrodzenie 
moŜe mieć formę oznaczonego udziału w korzyściach klienta lub być obliczone od wartości 
transakcji.  

6. Doradca nie moŜe proponować warunków umowy stawiających klienta w nie równoprawnej sytuacji, 
a w szczególności wyłączających odpowiedzialność finansową doradcy lub utrudniających jej 
dochodzenie.  

7. Doradca nie moŜe uzyskiwać w związku z działaniem dla klienta dodatkowych korzyści, w postaci:  
� jakichkolwiek wynagrodzeń od osób trzecich;  
� promowania dostaw lub usług podmiotów gospodarczych, z których interesami jest osobiście 

lub kapitałowo powiązany;  
� przejmowania personelu klienta.  

8. Zgoda klienta uzyskana przed rozpoczęciem wykonywania zleceń lub po jego zakończeniu zwalnia 
doradcę od powyŜszych ograniczeń.  

9. Doradca obowiązany jest zachować poufność wszelkich informacji otrzymanych od klienta lub osób 
działających na jego zlecenie, a takŜe dotyczących przedsiębiorstwa i personelu klienta. Nie moŜe 
równieŜ wykorzystywać takich informacji we własnym interesie.  

10. Wypadki naruszenia niniejszego Kodeksu, w tym wykonywania usług bez naleŜytego przygotowania 
zawodowego przez doradców lub osoby mogące ubiegać się o przyjęcie do Stowarzyszenia lub 
uzyskania certyfikatu powinny być zgłaszane do Komisji Etyki Zawodowej.  

11. Komisja Etyki Zawodowej informuje o decyzjach dotyczących naruszenia Kodeksu:  
� zgłaszającego;  
� Prezesa Zarządu SDG;  
� Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej.  

12. We wszystkich wypadkach, w których klient według powyŜszych postanowień moŜe wyrazić zgodę na 
odstąpienie od zwykłych zasad, zgoda taka będzie skuteczna tylko pod warunkiem rzetelnego 
poinformowania klienta przez doradcę o istotnych okolicznościach sprawy.  
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10. Kalendarium Konferencji i wydarzeń w 2011 roku 

Zarząd Emitenta dąŜy do jak najlepszej komunikacji z Mediami, Inwestorami i Analitykami. O nadchodzących 
konferencjach Spółka informuje na stronie Relacji Inwestorskich. 

Miejsce konferencji: biuro Emitenta w Warszawie lub inne wskazane na stronie internetowej Spółki. 

Raporty i spotkania z przedstawicielami mediów i inwestorami: 

• 21.03.2011 - Raport roczny jednostkowy za 2010, Raport roczny skonsolidowany za 2010, 

• 21.03.2011 – spotkanie z przedstawicielami mediów i inwestorów, 

• 11.05.2011 - Raport kwartalny skonsolidowany za I kw. 2011,  

• 31.08.2011 - Skonsolidowany raport półroczny rozszerzony za I półrocze 2011 r.,   

• 9.11.2011 - Raport kwartalny skonsolidowany za III kw. 2011 r. 

 
DANE TELEADRESOWE 

 
DGA S.A. 
 
ul.Towarowa 35 
61-896 Poznań 
tel.: 61 859 59 00 
fax: 61 859 59 01 
strona internetowa: www.dga.pl 
e-mail: dgasa@dga.pl 
 
Biuro w Warszawie 
 
Biurowiec KASKADA 
00-124 Warszawa 
Al. Jana Pawła II 12 
 
tel. 22 850 90 50    
fax: 22 850 90 51 
e-mail: dgawawa@dga.pl  
 
NIP        781-10-10-013 
REGON  630346245 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS nr 0000060682 
kapitał zakładowy: 9 042 232 PLN w pełni wpłacony 
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Podpisy wszystkich członków Zarządu 

 

 

 

Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu .......................................... 
 
 
 
Anna Szymańska - Wiceprezes Zarządu .......................................... 
 
 
 
Mirosław Marek - Wiceprezes Zarządu ...........................................    
   

 

 

Poznań, 14.03.2011 r. 
 

 
 
 
 
 

 


