
 

 

 

 

Szanowni Państwo  

 

 

Mam przyjemność zaprezentować Państwu raporty roczne z działalności spółki TESGAS S.A. 

oraz Grupy Kapitałowej TESGAS w 2013 roku.  

Za nami rok stawiania czoła problemom, a także sprostania wyzwaniom postawionym przed 

nami przez nasze otoczenie biznesowe oraz trudny rynek budownictwa infrastrukturalnego. 

Był to okres, w którym doprowadziliśmy do zawarcia ugody związanej z budową 

bioelektrowni gazowej. Toczenie sporu wiązało się z dużym nakładem czasu i energii, 

niezbędnej do jego pozytywnego rozwiązania. Zawarta ugoda jest kompromisem stron 

uczestniczących w sporze, wzajemnym ustępstwem zgłaszanych roszczeń.  

Rok 2013 to trudny okres dla naszego otoczenia biznesowego. To kolejny rok upadłości wielu 

spółek działających w sektorze budowlanym. To czas znacznego ograniczenia ilości zleceń 

infrastrukturalnych, to okres silnej walki konkurencyjnej na organizowanych przetargach.  

Miniony rok dla Grupy Kapitałowej TESGAS to okres powrotu do realizowania zysków ze 

swojej działalności. To czas w którym rozpoczęliśmy odbudowę nadszarpniętego zaufania w 

roku 2012. Zdołaliśmy szybko udowodnić naszym partnerom finansowym, że budowana w 

latach wcześniejszych rzetelność finansowa i sprawność działania jest kontynuowana.  

Przedstawione wyniki finansowe są w mojej ocenie zadawalające dla Spółki i Akcjonariuszy. 

Jak wspomniałem powróciliśmy do realizowania dodatnich wyników finansowych zarówno w 

spółce TESGAS, jak i Grupie Kapitałowej. Osiągnięte przychody były mniejsze aniżeli w latach 

poprzednich, jest to jednak efekt kontynuacji zasady pozyskiwania zleceń, których 

wykonanie gwarantuje osiągnięcie dodatnich wyników finansowych. Pozytywnym aspektem 

działalności w roku ubiegłym jest wypracowanie dodatnich przepływów operacyjnych. Dzięki 

tej działalności zwiększyliśmy stan gotówki na koniec roku o 4 mln zł w porównaniu do roku 

2012.  

Przed nami kolejny rok pełen wyzwań, mnogości celów do zrealizowania, czas dążenia do 

maksymalizacji wartości Grupy. Rozpoczynamy ten rok z rekordowo wysokim portfelem 

zamówień, który wynosi prawie 70 mln zł. Jednakże przed nami okres pozyskania kolejnych 

ważnych zleceń, okres realizacji istotnych kontraktów infrastrukturalnych. Dostrzegamy dużą 

szansę współuczestnictwa w rozwoju perspektywicznego rynku budownictwa infrastruktury 

gazowej w Polsce. Cały czas podejmujemy wysiłki aby działalność poszczególnych spółek z 

Grupy Kapitałowej była bardziej efektywna i dochodowa. Identyfikujemy obszary, które 

winny się do tego przyczynić. Priorytetem na najbliższy rok będzie zakończenie prac 

modernizacyjnych w spółce zależnej Stal Warsztat oraz osiągnięcie w niej znacznie lepszych 

wyników finansowych aniżeli w dwóch ostatnich latach.  

Rosnący portfel zleceń pozyskiwanych z sektora gazowego implikuje zwiększone wydatki 

inwestycyjne związane ze wzrostem wydajności działania Spółki TESGAS. Realizowane 

inwestycje rzeczowe mają również na celu przygotowanie potencjału wykonawczego na 

okres ożywienia koniunktury w budownictwie, związanej z wykorzystaniem środków z 

funduszy unijnych przewidzianych w perspektywie budżetowej na lata 2014-2020.  

 

 



 

 

 

Cały czas prowadzimy działania mające na celu dywersyfikację działalności Grupy 

Kapitałowej TESGAS. Nieustannie poszukujemy nowych obszarów, które mogłyby zwiększyć  

zakres działania oraz zyskowność Grupy jak również przyczynić się do wzrostu wartości dla 

Akcjonariuszy. 

Pamiętamy, że na sukces każdej organizacji pracują przede wszystkim zatrudnieni w niej 

ludzie i to na każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Każdy Pracownik, swoim 

zaangażowaniem i codzienną pracą przyczynia się do budowania wartości Grupy Kapitałowej 

TESGAS. Dziękuję wszystkim Pracownikom, z którymi mam przyjemność współpracować, za 

Wasz wkład i oddanie w budowaniu efektywnej organizacji.  

Szanowni Akcjonariusze, dziękuję za wsparcie dla prowadzonych przez nas działań. Wierzę, 

że podejmowane przez nas decyzje przyczynią się do sprostania pojawiającym się 

wyzwaniom.  

Podziękowania kierują również do Rady Nadzorczej za poparcie i bieżące doradztwo w 

prowadzeniu biznesu. Dziękuję za zaufanie jakim nas Państwo darzycie. 

 

 

 

 

Zapraszam Państwa do lektury raportu rocznego Spółki i Grupy Kapitałowej TESGAS.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


