LIST PREZESA ZARZĄDU DGA S.A.
DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo,
Siedemnasty raz Zarząd DGA S.A. prezentuje Państwu roczny jednostkowy raport okresowy
obejmujący sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności.
Rok 2019 był okresem, w którym zanotowano niższe przychody netto z działalności
podstawowej, a także odnotowano ujemny wynik na działalności finansowej, co przełożyło się na
wygenerowanie straty netto w wysokości 2.188 tys. zł.
Zasadniczo na wynik ten złożyły się trzy czynniki.
Pierwszy z nich związany jest z segmentem Projektów Unijnych. W 2019 r. zakończono część
projektów pozyskanych w latach poprzednich, a nowo pozyskane projekty były na stosunkowo
wczesnym etapie wdrażania, co przełożyło się na niższy poziom przychodów.
Drugi czynnik dotyczy obszaru doradztwa restrukturyzacyjnego, który jest rozwijany we
współpracy z DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Powolność postępowań, brak wsparcia finansowego dla
firm w tarapatach oraz brak wystarczającego zabezpieczenia wynagrodzenia dla doradcy
restrukturyzacyjnego powodują brak przyrostu przychodów tego obszaru.
Trzeci związany jest z obszarem inwestycyjno-finansowym. W 2019 r. nastąpiła korekta kursu
akcji spółki PTWP S.A. notowanej na rynku NewConnect, co wpłynęło na niższą (o 1.409 tys. zł) wycenę
pakietu akcji będących w portfelu DGA S.A. Ponadto dokonano aktualizacji wyceny wartości udziałów w
spółce PBS Sp. z o.o. (-1.105 tys. zł).
Rok 2020 będzie okresem pełnym wyzwań. Z jednej strony sytuacja epidemiczna związana z
koronawirusem COVID-19 spowodowała znaczące ograniczenia w sferze działalności gospodarczej, co
wpływać może negatywnie na wyniki finansowe DGA S.A. wskutek m.in. przesunięcia w czasie
realizowanych projektów, niższych wycen posiadanych aktywów (udziałów i akcji), a także wzrostu
ryzyka na portfelu udzielonych pożyczek, a drugiej strony stwarzać może dodatkowe szanse na
pozyskanie wraz ze spółką zależną DGA Centrum Sanacji Firm S.A. zleceń w obszarze restrukturyzacji i
sanacji firm, które ucierpiały w wyniku pandemii. Niemniej jednak bardzo dobra sytuacja płynnościowa
DGA S.A. powoduje, że Zarząd patrzy z optymizmem w przyszłość i zdolność do realizacji kolejnych
projektów.
W
imieniu
Zarządu
DGA
S.A.
serdecznie
dziękuję
Klientom,
Konsultantom
i Pracownikom za współpracę w 2019 roku i zapraszam do jej rozwijania w kolejnych latach.
Zapraszam do zapoznania się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym DGA S.A. za rok 2019.
Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.

