List prezesa do Akcjonariuszy

Tegoroczny list jest okazją, aby podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi zakończonego już
2018 roku.
W imieniu Zarządu Spółki mam przyjemność przekazać Państwu Raport roczny spółki TESGAS S.A. jak
również Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2018. Raporty są podsumowaniem działań, które
zrealizowaliśmy w ubiegłym roku.
Powodem zadowolenia są dla nas rosnące przychody oraz ponowne generowanie dodatnich wyników
finansowych. W minionym roku, na poziomie Grupy odnotowaliśmy znaczny wzrost przychodów ze
sprzedaży, które wyniosły 77 mln zł, odnotowując wzrost o 35% w porównaniu do roku
poprzedniego. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu wysokowartościowych zleceń na budowę
infrastruktury gazowej. Wzrost wartości przychodów umożliwił nam wypracowanie wyższych
wyników finansowych na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Wynik EBITDA wyniósł blisko
7 mln zł.
Najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem Grupy, był segment usług dla gazownictwa,
w którym odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów i zyskowności. Wypracowany poziom zysku
jest jednym z wyższych osiągniętych w ostatnich latach.
Warto zauważyć też wzrost przychodów i poprawę wyników na pozostałych dwóch segmentach
Grupy, tj. OZE i obróbki metali. Segment OZE wypracował zysk operacyjny na poziomie 961 tys. zł.
Jesteśmy w trakcie realizacji kluczowych projektów budujących naszą wartość. W 2018 roku
pozyskaliśmy istotne kontrakty:


budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia do m. Szczawnica, o łącznej wartości 50
mln zł,



budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski
o wartości ponad 30 mln zł,



budowa infrastruktury doprowadzającej gaz do EC Żerań o wartości powyżej 11,5 mln zł.

Te i pozostałe pozyskane w 2018 zlecenia pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Aktualna
wartość portfela zamówień wynosi 116 mln zł. Jest ona najwyższy na przestrzeni ostatnich lat. Dalszą
budowę portfela zleceń będziemy opierać o zlecenia generujące solidne marże. Jest to możliwe

dzięki dobrej koniunkturze rynkowej oraz rekordowych inwestycjach na rynku przesyłu i dystrybucji
gazu.
W bieżącym roku największym wyzwaniem operacyjnym będzie terminowa realizacja zleceń w dobie
ograniczonej ilości pracowników na rynku.
Obecnie rozpoczynamy świadczenie nowej usługi, polegającej na przeprowadzaniu prób
ciśnieniowych gazociągów dużych średnic. Jest to zwieńczenie 3-letniego procesu inwestycyjnego
rozpoczętego w 2015 roku. Dzięki tej usłudze stajemy się pierwszą polską firmą wykonującą tego typu
usługę na tak duża skalę.
W 2019 roku dużą uwagę skupiamy na jakże perspektywicznym rynku budowy instalacji OZE. Jest to
segment, który z roku na roku zwiększa swoją dochodowość w ramach Grupy. Szacujemy dynamiczny
wzrost przychodów oparty na szybko rosnącym rynku prosumenckim. Rosnące ceny energii, walka ze
smogiem oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii skłaniają naszych klientów do tego typu
inwestycji. Efekty działalności w segmencie OZE, od bieżącego roku będą w całości zwiększały wynik
Grupy. Jest to konsekwencja nabycia w grudniu 2018 roku wszystkich udziałów w spółce zależnej
piTERN Sp. z o.o.
Mając świadomość, iż naszym najcenniejszym ogniwem są ludzie, każdego roku dokładamy starań, by
praca w Grupie TESGAS była satysfakcjonująca i dawała możliwość rozwoju.
Dziękuję za współpracę i zaufanie naszym pracownikom, współpracownikom, członkom Rady
Nadzorczej, akcjonariuszom i kontrahentom.
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