
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

W imieniu Zarządu Spółki TESGAS S.A. zapraszam do zapoznania się z raportem rocznym z działalności 

spółki TESGAS S.A. oraz Grupy Kapitałowej TESGAS, który jest podsumowaniem działań 

zrealizowanych w 2017 roku. 

  

Miniony rok w polskiej gospodarce cechował się wzrostem produktu krajowego brutto na poziomie 

4,6%. Odnotowany wzrost można uznać za sukces naszej gospodarki. Tak dynamicznego wzrostu 

polska gospodarka nie odnotowała od kilku ostatnich lat. Struktura wzrostu PKB pokazała, że w 2017 

roku solidny wzrost był udziałem inwestycji, które wzrosły o 5,4% versus spadek w 2016 roku o 7,9%. 

Wielkość inwestycji w Polsce to główny parametr dla Grupy TESGAS, która większość swojej 

działalności opiera o zlecenia inwestycyjne swoich klientów. Wzrost inwestycji w 2017 roku nie 

przełożył się na wzrost sprzedaży Grupy TESGAS. W zakończonym roku, przychody ze sprzedaży 

spadły o 12%. Przy spadających przychodach Grupa odnotowała ujemny wynik finansowy, choć w IV 

kwartale odnotowaliśmy solidny zysk netto, który w sposób zauważalny świadczy o przełożeniu 

poprawy koniunktury na wyniki finansowe Grupy TESGAS.  

 

W roku 2017 koncentrowaliśmy się na przygotowaniu spółki TESGAS do wykonywania prac przy 

budowie gazociągów dużych średnic. Liczymy że nasze wysiłki zaowocują w 2018 roku realizacją prac 

na jednej z takich budów. W niedługim czasie osiągniemy gotowość do wykonywania prób 

ciśnieniowych na rurociągach, co otworzy Spółce możliwość generowania dodatkowych przychodów i 

zysków.  

 

Obecnie spółka TESGAS posiada portfel zamówień o wartości 43 mln zł, który w porównaniu do 

analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrósł o 16%. Obecnie posiadane kontrakty przekraczają już 

obroty osiągnięte przez TESGAS w 2017 roku. Liczymy, że do końca bieżącego roku pozyskane 

kontrakty pozwolą nam osiągnąć przychody ze sprzedaży porównywalne do przychodów osiągniętych 

w 2015 roku.  

 

W pozostałych segmentach Grupy spodziewamy się wzrostu osiąganych przychodów i poprawy 

wyników finansowych. Planujemy utrzymać wzrost sprzedaży w zakresie obróbki metali oraz w pełni 

wykorzystać potencjał spółki Stal Warsztat. W zakresie odnawialnych źródeł energii dostrzegamy 

potencjał dalszego wzrostu ilości budowanych instalacji, który zamierzamy wykorzystać do wzrostu 

zysków osiąganych w spółce zależnej piTERN. 

 

Powyższe działania mają na celu wzmocnienie sytuacji finansowej Grupy oraz poprawę zaufania 

instytucji finansowych współpracujących z Grupą.  

 

Jestem przekonany, że obrane kierunki działania i realizowany plan rozwoju przyniosą wzrost 

wartości Grupy TESGAS, a poprawiająca się koniunktura inwestycji strukturalnych pozwoli 



 

 

 

 wykorzystać w pełni potencjał Grupy zbudowany przez lata jej działalności. Staramy się wyciągać 

wnioski z naszych doświadczeń, ciągle dążymy do wzrostu sprawności zarządzania, aby 

maksymalizować potencjał posiadanych zasobów.  

 

Liczę, że przed nami czas ambitnego rozwoju polskiej gospodarki. Planujemy wnieść do tego rozwoju 

swój wkład, który będzie skutkował korzyściami dla Grupy TESGAS i jej Akcjonariuszy.  

 

Korzystając z okazji chciałbym podziękować naszym Pracownikom za wkład włożony w rozwój naszej 

firmy w niełatwym okresie jakim był rok 2017 Jednocześnie chciałbym też podziękować naszym 

Akcjonariuszom i Kontrahentom za okazane zaufanie. Wierzymy że podejmowane przez nas działania 

przyczynią się do dalszego rozwoju Grupy i budowania jej wartości dla naszych Akcjonariuszy. 

 

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

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Włodzimierz Kocik 

Prezes Zarządu TESGAS S.A.  

 

 


