
 

 

 

 
 

LIST PREZESA ZARZĄDU DGA S.A. 

DO AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW 

 
 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu DGA S.A., przekazuję na Państwa ręce skonsolidowany raport Grupy 

Kapitałowej DGA S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące 

działalności Grupy w 2020 r. Grupa Kapitałowa DGA S.A. składa się z następujących podmiotów: 

− DGA S.A. – spółka dominująca, 

− DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. – spółka zależna – konsolidowana 

metodą pełną, 

− Life Fund Sp. z o.o. – spółka zależna – konsolidowana metodą pełną, 

− DGA Audyt Sp. z o.o. – spółka współzależna – konsolidowana metodą praw 

własności. 

Rok 2020 był okresem szczególnym. Epidemia koronawirusa COVID-19 miała bardzo duże 

konsekwencje dla wszystkich firm na świecie, a także dla życia społecznego. Stan epidemii 

wymusił dostosowanie się wszystkich podmiotów gospodarczych do nowej sytuacji biznesowej i 

wdrożenia nowych standardów działania w bardzo niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Tym 

bardziej jako Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy jesteśmy dumni z tego, że jako Grupa 

Kapitałowa wyszliśmy obronną ręką z tego ciężkiego okresu, w którym funkcjonowaliśmy, czego 

dowodem są zdecydowanie lepsze wyniki finansowe niż w 2019 r. 

W 2020 r. Grupa Kapitałowa DGA S.A. wygenerowała przychody na poziomie 8.825 tys. zł, 

co jest wynikiem o 63% lepszym niż w 2019 r. Przełożyło się to na osiągnięcie zysku brutto ze 

sprzedaży w wysokości 1.304 tys. zł. Jest to wynik prawie 5-krotnie lepszy niż w poprzednim 

roku. Ponadto na poziomie wyniku finansowego netto wykazano zysk w wysokości 308 tys. zł, 

przy stracie 2.468 tys. zł za 2019 r. Wyniki te należy uznać za bardzo dobre mając na uwadze 

otoczenie, w którym przyszło nam funkcjonować.  

Zasadniczo na wynik ten złożyły się trzy czynniki. 
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Pierwszy z nich związany jest z segmentem Projektów unijnych, który wygenerował 92% 

wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej DGA S.A., a sam segment rok do roku zwiększył 

przychody o ¾, a zysk przeszło 50-krotnie. Wynik taki  jest efektem wejścia w fazę zasadniczej 

realizacji pozyskanych projektów unijnych.  

Drugi związany jest z obszarem inwestycyjno-finansowym, który wygenerował zysk na 

poziomie 350 tys. zł, co wynika z wyższej wyceny akcji spółki PTWP S.A. oraz odsetek od 

udzielonych pożyczek.  

Trzeci związany jest z działalnością w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz 

upadłości konsumenckich, który przy podobnym poziomie przychodów, co w roku 2019 r. 

poprawił wynik o 25% (do 155 tys. zł).  

Rok 2021 będzie okresem dalszych wyzwań. Sytuacja epidemiczna powinna powoli 

ustępować, a firmy, w tym z Grupy Kapitałowej DGA S.A. powinny wrócić do bardziej normalnych 

warunków działania. Nie mniej jednak skutki epidemii w gospodarce mogą być w dalszym ciągu 

odczuwane poprzez zwiększone ryzyko upadłości i restrukturyzacji firm, których kondycja 

finansowa została mocno nadwyrężona podczas epidemii.  W związku z powyższym Zarząd w 

dalszym ciągu na bieżąco będzie monitorował potencjalne ryzyka, które mogą mieć wpływ na 

przyszłe wyniki finansowe.  

W imieniu Zarządu Spółki i całego jej zespołu dziękuję za okazane nam zaufanie. 

Zapraszam do zapoznania się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy 

Kapitałowej DGA S.A. za rok 2020. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Andrzej Głowacki 

Prezes Zarządu DGA S.A. 


