
Raport bieŜący nr 35/2010  
 
Informacja o korekcie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Spółki TESGAS S.A. za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku 

 
 

Zarząd TESGAS S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, 

iŜ w związku z publikacją półrocznego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki TESGAS S.A. w dniu 16 sierpnia 2010 roku, wystąpił błąd techniczny 

nieleŜący po stronie Emitenta. Błąd polegał na tym, Ŝe nie został załączony „Raport 

niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania 

finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku”. 

 

Dlatego, wraz z powyŜszym raportem bieŜącym, załączamy brakujący dokument „Raportu 

niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania 

finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku”. 

 

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iŜ w dokumencie pt. „Raport półroczny TESGAS S.A. za I 

półrocze” doszło o omyłek pisarskich na stronie tytułowej oraz w tabeli dotyczącej 

wybranych danych finansowych.  

 

Na stronie tytułowej wskazano w polu „za półrocze roku obrotowego 2010 obejmujące okres 

od 2010-08-16 do” a powinno być „za półrocze roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 

2010-01-01 do 2010-06-30”. 

Błędy w tabeli są następujące: 

W pozycji XIII tabeli: „Kapitał podstawowy”, półrocze 2010 w tys. EUR wskazano kwotę 

„17 001,00” a powinno być „1 701,00”. 

W pozycji XIII tabeli: „Kapitał podstawowy”, półrocze 2009 w tys. EUR wskazano kwotę 

„1 813,00” a powinno być „1 577,00”. 

W pozycji XVIII tabeli: „Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(w zł”, półrocze 2010 w tys. zł 

wskazano wartość „6,27”, a powinno być „5,97”. 

W pozycji XVIII tabeli: „Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w EUR”, półrocze 2010 

wskazano wartość „1,57”, a powinna być wartość „1,44”. 

W pozycji XVIII tabeli: „Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w EUR”, półrocze 2009  

wskazano wartość „1,01”, a powinno być „1,02”. 

 



 

W pozycji XIX tabeli: „Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w zł”, półrocze 

2010 wskazano wartość „6,27”, a powinno być „5,72”. 

W pozycji XIX tabeli: „Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w zł”, półrocze 

2009 wskazano wartość „4,57”, a powinno być „4,39”. 

W pozycji XIX tabeli: „Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w EUR”, 

półrocze 2010 w wskazano wartość „1,57”, a powinno być „1,38”. 

W pozycji XIX tabeli: „Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w EUR”, 

półrocze 2009 wskazano wartość „1,01”, a powinno być „0,98”. 

 

W związku z powyŜszym Emitent raz jeszcze przekazuje prawidłową tabelę zawierającą 

wybrane dane finansowe za I półrocze 2010 roku. 

 

Ponadto Emitent przekaŜe odrębnym raportem skorygowane półroczne śródroczne 

sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. 

 

Podstawa prawna: z §3 ust. 1 i 2 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

 

 


