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KOMUNIKAT PRASOWY 

Dąbrowa, 13 maja 2010 

 

TESGAS W I KWARTALE 2010: BARDZO DOBRE WYNIKI 

FINANSOWE ORAZ DALSZY KONSEKWENTNY  

WZROST SPRZEDAśY 

 

TESGAS S.A., notowana na NewConnect spółka o ugrunt owanej pozycji na rynku 

podmiotów świadcz ących usługi dla sektora gazownictwa, oferuj ąca usługi w zakresie 

kompleksowej realizacji inwestycji zwi ązanych z przesyłem i dystrybucj ą gazu 

ziemnego, jak równie Ŝ eksploatacji obiektów gazowych, wypracował w I kwa rtale 2010 

roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sp rzedaŜy wyniosły blisko 15,7 

mln zł, co oznacza wzrost o 14,35% w stosunku do an alogicznego okresu ubiegłego 

roku, zysk z działalno ści operacyjnej osi ągnął poziom prawie 2,1 mln zł i był o 17,4% 

wyŜszy ni Ŝ w I kwartale 2010 roku, natomiast zysk netto wynió sł ponad 1,6 mln zł, co 

oznacza wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłym rokiem .  

 

WYNIKI FINANSOWE TESGAS  

Wybrane dane finansowe TESGAS przedstawia poniŜsza tabela (według MSSF): 

tys. zł I kwartał 2010  I kwartał 2009  Zmiana 

Przychody netto ze sprzeda Ŝy 15 665 709,71 13 699 751,23 14,35% 

EBIT 2 090 121,17 1 780 231,69 17,4% 

EBITDA         2 600  306,76 2 435 262,71 6,8% 

Zysk brutto  4 334 210,56 3 527 624,07 22,9% 

Zysk netto  1 618 972,52 1 108 797,75 46,0% 
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Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, pomimo trudnych warunków 

atmosferycznych jakie miały miejsce w pierwszych dwóch miesiącach roku, co znacznie 

utrudniało prowadzenie prac w terenie, I kwartał 2010 roku był kolejnym okresem dalszego 

wzrostu sprzedaŜy TESGAS. Przychody ze sprzedaŜy wyniosły 15,67 mln zł i były wyŜsze o 

ponad 14% w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Zysk netto był natomiast o 

46% wyŜszy i wyniósł 1,62 mln zł. 

 

Wzrost wyników finansowych był efektem dwóch czynników: 

• zakończenia kontraktów wykonawczych rozpoczętych w roku ubiegłym, opiewających 

na kwoty wyŜsze niŜ w analogicznym okresie roku 2009. 

• realizowania przychodów z działalności eksploatacyjnej, w wartości zbliŜonej do I 

kwartału 2009. 

 

ISTOTNE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2010 

 

• rozpoczęcie realizacji umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów 

gazowniczych na 5 tłoczniach gazu zlokalizowanych na polskim odcinki gazoci ągu 

jamalskiego . Prace realizowane przez TESGAS S.A. są częścią umowy zawartej z 

Systemem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna przez 

konsorcjum w składzie: PBG S.A., TESGAS S.A., ATREM S.A., Contrast Sp. z o.o. 

Zgodnie z zapisami kontraktu czynności serwisowe wykonywane będą przez okres 2 

lat. Szacowane wynagrodzenie przysługujące TESGAS S.A., tytułu realizacji umowy, 

wynosi ok. 5,5 mln zł netto i stanowi 48% całej wartości kontraktu.  

 

• Nabycie w marcu 2010 roku 50,04% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Stal 

Warsztat Sp. z o.o . Stal Warsztat prowadzi działalność produkcyjno-usługową w 

zakresie obróbki metali, tj. obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej blach, 

termicznego wypalania blach, obróbek ślusarskich i spawalniczych. Dzięki temu 

przejęciu TESGAS w duŜej mierze uniezaleŜni się od dostawców elementów 

stalowych, co poprawi jego pozycję konkurencyjną w przyszłych przetargach 

związanych z wykonawstwem specjalistycznych obiektów inŜynieryjnych, w 

szczególności związanych z infrastrukturą gazową, i jednocześnie pozwoli na 

uzupełnienie oferty o nowe produkty tj. aparaty gazowe oraz elementy ciśnieniowe 

infrastruktury gazowej.  
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• Pierwszy kwartał był takŜe dla spółki okresem przygotowań do oferty publicznej i 

pracy nad prospektem emisyjnym, który został złoŜony w Komisji Nadzoru 

Finansowego w kwietniu. Oferta publiczna, planowana na bieŜący rok, będzie 

połączona ze zmianą rynku notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny. 

 

 

„Pierwszy kwartał 2010 roku był kolejnym okresem wzrostu naszych wyników finansowych. 

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, pomimo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, udało nam się wypracować o 

14% wyŜsze przychody oraz zysk netto wyŜszy o 46% w porównaniu do poprzedniego roku. 

Patrząc na wyniki kolejnych miesięcy mogę powiedzieć, Ŝe I kwartał jest zapowiedzią 

kolejnego udanego roku dla Spółki” - powiedział Włodzimierz Kocik, prezes Zarządu 

TESGAS S.A.  

 

„Systematycznie realizujemy plany wzmacniania naszej pozycji w sektorze usług 

wykonawczych, który, w naszym przekonaniu, będzie głównym motorem wzrostu TESGAS. 

Dlatego teŜ w I kwartale przejęliśmy udziały w spółce Stal Warsztat, a w maju podpisaliśmy 

przedwstępną umowę przejęcia udziałów w firmie Przedsiębiorstw InŜynierskie Ćwiertnia. 

Obie te spółki uzupełnią nasze dotychczasowe kompetencje podczas realizacji zleceń 

wykonawczych na rynku gazowniczym i przyczynią się do pozyskiwania kontraktów 

wykonawczych o wyŜszej niŜ obecnie wartości. Finalizacja przejęcia Przedsiębiorstwa 

InŜynierskiego Ćwiertnia będzie moŜliwa po pozyskaniu środków z oferty publicznej, którą 

planujemy przeprowadzić na przełomie II i III kwartału tego roku. Będzie się ona wiązać 

takŜe ze zmianą rynku notowań akcji z NewConnect na rynek główny, który lepiej odpowiada 

zwiększającej się skali naszej działalności” – dodał Włodzimierz Kocik. 

 

Dalszych informacji udziela: 

Iwona Mojsiuszko, M+G 

tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386 

e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl  
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TESGAS S.A. – NAJWA śNIEJSZE INFORMACJE O FIRMIE 

 

TESGAS S.A. notowana na NewConnect spółka o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących 

usługi dla sektora gazownictwa, oferuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z 

przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak równieŜ eksploatacji obiektów gazowych. Spółka świadczy teŜ usługi 

w zakresie projektowania wszelkich obiektów gazowych, całodobowego serwisu obiektów gazowych oraz 

dystrybucji środka nawaniającego gaz ziemny THT.  

W zakresie działalności wykonawczej TESGAS realizuje zlecenia na terytorium całej Polski, natomiast w zakresie 

usług eksploatacyjnych głównie w województwach: 

• wielkopolskim, 

• lubuskim, 

• zachodniopomorskim (poprzez Spółkę zaleŜną SEGUS), 

• dolnośląskim (na terenie KGHM Polska Miedź). 

Od 2010 roku TESGAS wykonuje równieŜ czynności eksploatacyjne na tłoczniach gazu na gazociągu jamalskim, 

które znajdują się na terenach województw: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz 

wielkopolskiego. 

 

TESGAS SA tworzy grupę kapitałową z SEGUS Sp. z o.o. (70% udziałów) oraz Stal Warsztat Sp z o.o. (50,04% 

udziałów, po rejestracji podwyŜszenia kapitału w całości objętego przez TESGAS S.A. 81,5%), wobec których jest 

podmiotem dominującym. Głównym przedmiotem działalności SEGUS jest świadczenie usług w zakresie 

eksploatacji obiektów gazowych. Stal Warsztat jest podmiotem specjalizującym się w obróbce metali.  

 

Głównymi akcjonariuszami Tesgas SA są: Włodzimierz Kocik (35,15% kapitału), Marzenna Kocik (32,92% 

kapitału) oraz Piotr Majewski (7,44% kapitału), tworzący jednocześnie Zarząd Spółki.  

 

W 2009 roku TESGAS zanotował 91 mln zł przychodów oraz zysk netto w wysokości 7,3 mln zł (dane według 
PSR). 
 

Spółka zatrudnia obecnie 220 osób. Od lipca 2009 roku Tesgas SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect.  

 

 

Więcej informacji tak Ŝe na www.tesgas.pl  
 


