
 

 

 

 

 

 

LIST PREZESA ZARZĄDU DGA S.A. –  

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I KONSULTANTÓW  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Niniejszym przedstawiam Państwu list podsumowujący działalność spółki DGA S.A. w roku 2010              

wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta.  

Na początku 2010 roku obchodziliśmy 20-lecie istnienia DGA na polskim rynku usług doradczych.              

20 lat doradztwa w okresie kluczowych dla Polski przemian, znaczących innowacji, nowych jakości w 

komunikacji oraz tysiące zrealizowanych projektów – tak jednym zdaniem moŜna podsumować ten okres.    

I choć refleksja przy okazji okrągłych rocznic jest zawsze potrzebna, to warto skupić się na tym, co przed 

nami. A 2010 rok był w DGA swoistym przejściem z minionej epoki do zupełnie nowej. 

Nowa era w DGA oznacza przede wszystkim zupełnie nową ideę działania. MoŜna śmiało powiedzieć,           

iŜ zmiana ta jest rewolucyjna. Spółka buduje struktury zbliŜone do funduszu inwestycyjnego. I rok 2010 w 

całości został poświęcony wdraŜaniu tej zmiany, która w praktyce oznaczała istotną restrukturyzację 

organizacyjną, operacyjną, własnościową, a przede wszystkim – znaczącą rozbudowę Grupy Kapitałowej.  

Zgodnie z przedstawioną na początku 2010 roku strategią na lata 2010 – 2011, Zarząd DGA poczynił kilka 

inwestycji kapitałowych w róŜnych branŜach. W efekcie Grupa Kapitałowa liczy 15 podmiotów, z których 

część to spółki świadczące usługi doradcze, a część to start – upy o duŜym potencjale rozwoju.  

DGA nie rezygnuje całkowicie z działalności doradczej, choć jej zakres w ramach spółki został ograniczony 

do doradztwa biznesowego oraz zarządzania projektami zwłaszcza współfinansowanymi ze środków Unii 

Europejskiej – czyli dwóch segmentów, które zawsze stanowiły kluczowe filary działalności DGA. 

Kompetencje DGA w zakresie pozyskiwania środków unijnych zostały potwierdzone w rankingach 

podsumowujących bieŜący okres programowania – uzyskaliśmy I miejsce w rankingu The Book of Lists 

publikowanej przez Warsaw Business Journal w kategorii firm doradczych pozyskujących dotacje.         



 

Warto zaznaczyć, Ŝe ta sama publikacja pokazuje, iŜ w zakresie doradztwa biznesowego wciąŜ jesteśmy w 

dziesiątce firm w Polsce. Ponadto zostaliśmy uznani za jednego z liderów regionalnego komponentu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim przez branŜowy dwumiesięcznik 

„Fundusze Europejskie”.  

Rok 2010 był równieŜ istotny ze względu na zakończenie przez DGA realizacji na zlecenie Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A. projektu szkoleniowo – doradczego „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa 

okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” skierowanych do byłych Pracowników 

stoczni w Gdyni i Szczecinie. Było to jedno z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejsze przedsięwzięcie w 

historii spółki - pionierski projekt na skalę krajową obarczony duŜym ryzykiem niepowodzenia. Choć sukcesu 

projektu nie naleŜy mierzyć w danych statystycznych lecz w wymiarze ludzkim i społecznym, to załoŜone 

cele zostały zrealizowane ze znaczącym przekroczeniem najwaŜniejszych jego wskaźników i projekt został 

przez DGA zrealizowany.  

Projekt stoczniowy był istotny dla spółki równieŜ pod kątem finansowym, gdyŜ miał bezpośredni wpływ na 

wynik DGA w poprzednim roku. Nieuregulowanie naleŜności przez ARP S.A. z tytułu wykonanych prac na 

kwotę 3,7 mln zł spowodowało utworzenie rezerwy i uzyskanie przez spółkę ujemnego wyniku finansowego 

w 2010 roku. DGA podjęło procedurę prawną w tej kwestii.  

 

Rok 2011 przyniesie zapewne pierwsze wymierne efekty poczynionych zmian oraz inwestycji kapitałowych. 

Zbudowana struktura spółki oraz Grupy Kapitałowej zostaną zweryfikowane przez rynek. Jestem 

przekonany, Ŝe będą podstawy do zadowolenia, a osiągnięte wyniki potwierdzą słuszność podjętych przez 

Zarząd DGA decyzji.  

 

Serdecznie zachęcam do wspólnego podejmowania projektów inwestycyjnych, obserwacji wyników 

osiąganych przez DGA, podjęcia i kontynuowania współpracy.  

 

 

 

 

Andrzej Głowacki 

Prezes Zarządu DGA S.A.  


