
 

 

 
 

Szanowni Państwo 

 

 

Mam przyjemność zaprezentować Państwu sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. oraz 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za 2012 rok.  

Za nami rok pełen wyzwań, zmian rynkowych, ale i ciekawych doświadczeń. 

Ubiegłoroczną działalność realizowaliśmy na rynku usług gazowych, budownictwa 

specjalistycznego oraz rynku usług obróbki metali. Każdy z nich cechował się dużą dynamiką. 

Najistotniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było dla nas ogłoszenie upadłości przez spółki z 

Grupy Kapitałowej PBG, które dotychczas były jednym z naszych największych partnerów 

biznesowych.  

Upadek spółek z Grupy PBG spowodował liczne jednorazowe zdarzenia, które w znaczący 

sposób przyczyniły się do wygenerowania ujemnego wyniku całej Grupy Kapitałowej TESGAS. 

Problemy finansowe głównego partnera biznesowego oraz brak nowych zleceń z innych 

rynków budownictwa specjalistycznego skłoniły nas do podjęcia decyzji o sprzedaży 

udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia. Strata na tej transakcji powiększyła 

ujemny wynik finansowy, zarówno spółki TESGAS, jak i Grupy Kapitałowej.  

Pozytywnym aspektem roku 2012 jest wypracowanie dodatnich przepływów operacyjnych, 

potwierdzających zdolność Grupy do generowania środków na działalności operacyjnej oraz 

ponadprzeciętne marże osiągane na realizowanych kontraktach.  

Mam świadomość, że utrzymanie podobnych rentowności w roku 2013 jest niemałym 

wyzwaniem.  

Cel, jaki stawiamy sobie na najbliższe lata, to wzmocnienie kompetencji w obszarze gazu, 

zarówno w pracach serwisowych, jak i wykonawczych. Będziemy dążyć do zwiększenia 

przychodów, w wyniku pozyskania kontraktów o większej wartości jednostkowej, od tych, 

które realizowaliśmy w roku poprzednim.  

W obszarze obróbki metali, celem naszym jest przygotowanie oferty produktowej, która 

spowoduje zwiększenie przychodów w tym segmencie, oraz poprawi wyniki finansowe spółki 

Stal Warsztat.  

Cały czas poszukujemy podmiotu będącego celem naszej akwizycji, który mógłby pozwolić 

nam na ekspansję na nowe rynki. 

Mam świadomość, że kolejny rok będzie okresem trudnym, ze względu na  silną konkurencję 

oraz presje na marże. Będą one wyzwaniem dla całej branży budowlanej. Planujemy  

 



 

 

 

podejmować działania, które w trudnych czasach, na perspektywicznym rynku, winny 

przełożyć się na wzrost wartości Grupy.  

Jestem przekonany, iż dzięki naszemu doświadczeniu, zaangażowaniu oraz 

odpowiedzialności, odniesiemy sukces choć w części na miarę tych z lat 2009-2011. Sukces 

możemy osiągnąć tylko przy udziale naszych Pracowników, którzy na co dzień angażują swój 

czas, umiejętności i wieloletnie doświadczenie. Chciałem przy tej okazji wszystkim 

pracownikom Grupy Kapitałowej  za trud ciężkiej, efektywnej pracy podziękować.   

 

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. Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzacie.  

 

Zapraszam Państwa do lektury skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej 

TESGAS. 

 

 

 

 

 

 

 


