
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mam przyjemność zaprezentować sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS. Tym samym chciałbym 

podzielić się z Państwem informacjami, które miały miejsce w minionym roku. 

Ubiegły rok był czasem lekkiego spowolnienia PKB, przy jednoczesnym spadku bezrobocia, wzroście 

wynagrodzeń i licznie prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych.  

Jak wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto wzrósł o 4,0% w 

stosunku do 5,1% w roku 2018. 

Mijający rok, to czas kontynuacji przyjętej strategii dla Grupy Kapitałowej TESGAS, to czas determinacji i 

konsekwencji w realizacji założonych celów. 

Z perspektywy czasu muszę przyznać, że ubiegły rok był okresem wytężonej pracy dla wszystkich pracowników 

zatrudnionych w Grupie. Przychody TESGAS wzrosły w ubiegłym roku aż o 69% w porównaniu do roku 2018. 

Byliśmy blisko przebicia bariery 100 mln zł przychodów. Tak dynamiczny wzrost sprzedaży możliwy był dzięki 

realizacji trzech kontraktów na budowę gazociągów na południu Polski oraz realizacji kilku kontraktów budowy 

dużych obiektów gazowych. Niewątpliwie za sukces należy uznać rozpoczęcie świadczenia usług polegających 

na wykonywaniu prób ciśnieniowych i stresowych gazociągów dużych średnic. W ten sposób zakończyliśmy 

proces inwestycyjny zainicjowany w 2015 roku, a TESGAS stał się pierwszą polską spółką świadczącą tego 

rodzaju usługi na tak dużą skalę.  

Wyzwaniem jakie sobie stawiamy w Spółce na kolejny rok to utrzymanie przychodów na podobnym poziomie 

co w roku 2019 oraz poprawa zyskowności zleceń. Posiadany obecnie portfel zleceń pozwala nam prognozować 

wyniki z optymizmem. Utrzymanie przychodów na dotychczasowym poziomie będzie łatwiejsze dzięki dalszemu 

wzmocnieniu współpracy ze spółką Stal Warsztat. Jej  doświadczenie w prefabrykacji instalacji pozwala nam 

skracać czas pracy na budowach, a przez to zwiększać przeroby.  

Z dużym optymizmem spoglądam na wyniki finansowe realizowane przez spółkę zależną piTERN. Dynamika 

wzrostu przychodów i wyników finansowych potwierdza słuszność decyzji związanej z pełnym zaangażowaniem 

się Spółki TESGAS w spółkę piTERN. Razem z zarządem spółki zależnej planujemy dalszy dynamiczny wzrost 

sprzedaży przy utrzymaniu wysokiej rentowności.  

Nie można pominąć obecnych wydarzeń dziejących się na naszych oczach. Postępująca epidemia koronawirusa, 

będzie miała ogromny wpływ na gospodarkę, i na przedsiębiorstwa w niej działające. Trudno dzisiaj określić 

wpływ jej na naszą Grupę, jednakże mam nadzieję że ewentualne opóźnienia uda nam się nadrobić do końca 

roku.  



 

 

Dziękuję naszym Pracownikom za zaangażowanie w pracę i w rozwój naszej Grupy. Wierzę, że posiadane 

doświadczenie i specjalizacja przyczyni się do jej dalszego rozwoju, który będzie rozwojem zrównoważonym, 

przebiegającym w poszanowaniu zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu.  

Jak zawsze dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania zarówno Państwa, jak i naszych partnerów 

biznesowych. Dziękuję za współpracę i zaufanie członkom Rady Nadzorczej, akcjonariuszom i kontrahentom. 

Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2019. 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Włodzimierz Kocik – Prezes TESGAS S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


