
 

 

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu zarządu TESGAS S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu raporty roczne z działalności spółki 

TESGAS S.A. oraz Grupy Kapitałowej TESGAS, które są podsumowaniem działań zrealizowanych w 2015 roku.  

 

W ubiegłym roku obchodziliśmy piętnastolecie istnienia TESGAS. Piętnaście lat temu rozpoczęliśmy budowę 

naszej Spółki, naszego wizerunku, naszego wspólnego dzieła. 

Ostatni rok był okresem, w którym w konsekwentny sposób budowaliśmy wartość firmy oraz podejmowaliśmy 

kluczowe decyzje biznesowe. 

 

Miniony rok możemy zaliczyć do udanych. Zakończyliśmy trzy główne zlecenia budowy gazociągów. Zysk netto 

TESGAS wzrósł blisko o połowę, w porównaniu do roku poprzedniego. Również pozostałe spółki z naszej Grupy 

Kapitałowej znacznie poprawiły swoje wyniki finansowe. W efekcie przy porównywalnych przychodach 

wypracowaliśmy wyższy o blisko 80% zysk netto dla Akcjonariuszy jednostki dominującej. 

Drugie półrocze ubiegłego roku to czas skokowego wzrostu liczby budowanych instalacji OZE, to okres który 

pozwolił wypracować zyski w spółce piTERN. W 2015 roku udało się znacznie poprawić wyniki w spółce Stal 

Warsztat, choć czas dodatnich wyników finansowych jeszcze przed nami.  

Kolejny rok otwiera przed nami okres znacznych wydatków inwestycyjnych usprawniających budowę 

infrastruktury gazowej. Prowadzona obecnie agresywna walka konkurencyjna obniża ceny realizowanych 

zleceń i zmniejsza osiągane marże. Mamy nadzieję, że wzrost liczby zamówień przyczyni się do wzrostu 

rentowności na realizowanych budowach. Wraz z naszymi konsorcjantami zostaliśmy zakwalifikowani do kilku 

postępowań przetargowych na budowę gazociągów przesyłowych. Będziemy czynić starania, aby część z nich 

pozyskać do realizacji. Znaczące inwestycje w branży gazowej skłaniają nas również do ciągłego rozwoju 

świadczonych usług. Planujemy w bieżącym roku zwiększyć potencjał wykonawczy Spółki, poprzez nabycie 

sprzętu niezbędnego do efektywniejszej realizacji przyszłych kontraktów. 

W segmencie obróbki stali priorytetem będzie dalsza poprawa efektywności oraz zwiększanie wartości 

realizowanych usług. Dołożymy wszelkich starań aby poprawa wyników była trwała i aby spółka Stal Warsztat 

generowała dodatnie wyniki finansowe dla Grupy. Obserwując otoczenie rynkowe dostrzegamy duże 

zainteresowanie produktami i usługami dostarczanymi przez naszą spółkę zależną. Liczymy, że poczynione 

inwestycje zaczną przynosić zamierzone efekty.  

Z perspektywą spoglądamy też na nasz najmłodszy segment, odnawialnych źródeł energii. Po udanej drugiej 

połowie ubiegłego roku, liczymy że kolejne lata przyniosą skokową poprawę sprzedaży i wyników finansowych. 

Mamy nadzieję, że tworzone ustawodawstwo przyczyni się do rozwoju prosumenckiego rynku odnawialnych 

źródeł energii.  



 

 

W 2015 roku po raz kolejny wypłaciliśmy akcjonariuszom dywidendę w wysokości ponad 1 mln zł. Było to 

możliwe dzięki stabilnej pozycji finansowej Grupy. W kolejnych latach dołożymy wszelkich starań, aby 

generować środki, niezbędne do dzielenia się zyskami z naszymi Akcjonariuszami.         

 

W 2016 roku będziemy dalej pracować nad poprawą skuteczności i efektywność naszej Grupy w oparciu o 

zaufanie i zaangażowanie, szacunek do siebie nawzajem i otoczenia. Chcemy rozwijać firmę nowoczesną i 

odpowiedzialną. 

Pamiętamy, że nasze osiągnięcia i mierzenie się z wyzwaniami nie byłyby możliwe gdyby nie codzienne wysiłki 

naszych Pracowników, którym dziękuję za zaangażowanie i wkład w realizację zadań i projektów 

zrealizowanych w 2015 roku. 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 kieruję 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.  

Z wyrazami szacunku 

 

Włodzimierz Kocik  

Prezes Zarządu TESGAS S.A.  

 

 

 


