
P TESGAS S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO

Raport półroczny  P 2010
(rok)              

dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

   za półrocze roku obrotowego 2010   obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie  zł

data przekazania: 2010-08-17

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie / branża)

62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorowska 9
(ulica) (numer)

(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)

tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)

777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

       WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

półrocze / 2010 półrocze /2009 półrocze / 2010 półrocze /2009

 I. Przychody ze sprzedaży 36 786,00 35 491,00 9 187,00 7 855,00

 II. Zysk z działalnośc i kontynuowanej 5 301,00 3 216,00 1 324,00 712,00

 III. Zysk brutto 6 508,00 4 036,00 1 625,00 893,00

 IV. Zysk netto 5 301,00 3 216,00 1 324,00 712,00

 V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 151,00 2 836,00 1 536,00 628,00

 VI. Środki pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej -6 050,00 -1 754,00 -1 511,00 -388,00

 VII. Środki pieniężne netto z działalnośc i finansowej -3 396,00 7 109,00 -848,00 1 573,00

 VIII. 
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i 
ich ekwiwalentów

-3 295,00 8 190,00 -823,00 1 813,00

 IX. Aktywa razem 79 358,00 70 936,00 19 142,00 15 871,00

 X. Zobowiązania długoterminowe 17 818,00 19 964,00 4 298,00 4 467,00

 XI. Zobowiązania krótkoterminowe 19 464,00 18 723,00 4 695,00 4 189,00

 XII. Kapitał własny ogółem 42 075,00 32 248,00 10 149,00 7 215,00

 XIII. Kapitał podstawowy 7 050,00 7 050,00 1 701,00 1 577,00

 XIV. Liczba akc ji (w tys. szt.) 7 050,00 7 050,00 7 050,00 7 050,00

 XV. Rozwadniające potenc jalne akcje zwykłe (w tys. szt.) 300,00 300,00 300,00 300,00

 XVI. Zysk na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) 0,75 0,55 0,19 0,12

 XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,72 0,54 0,18 0,12

 XVIII. 
Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na 
jedna akcję zwykłą (w zł /EUR)

5,97 4,57 1,44 1,02

 XIX. 
Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję zwykłą (w 
zł /EUR)

5,72 4,39 1,38 0,98

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 czerwca 2010 
roku i 30 czerwca 2009 roku. 
 
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1458 PLN/EUR (na dzień 30 
czerwca 2010 roku) oraz 4,4696 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2009 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na 
dany dzień bilansowy. 
 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały preliczone po kursie 
4,002 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2010 roku) oraz 4,5184 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2009 roku), które są 
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P TESGAS S.A.4,002 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2010 roku) oraz 4,5184 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2009 roku), które są 
średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi. 

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 
koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać .

Raport powinien zostać  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomośc i za 
pośrednic twem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 35/2010 z dnia 2010-08-17 o treści:

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 bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim, informuje, iż w związku z publikacją półrocznego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki TESGAS S.A. w dniu 16 sierpnia 2010 roku, wystąpił błąd techniczny nieleżący po stronie Emitenta. 
Błąd polegał na tym, że nie został załączony Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego 
śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku.

Dlatego, wraz z powyższym raportem bieżącym, załączamy brakujący dokument Raportu niezależnego biegłego 
rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 
do 30 czerwca 2010 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż 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 

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 .
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wartość 1,01 , a powinno być 0,98 .

W związku z powyższym Emitent raz jeszcze przekazuje prawidłową tabelę zawierającą wybrane dane finansowe za I 
półrocze 2010 roku.

Ponadto Emitent przekaże 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 bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Plik Opis

Raport biegłego rewidenta (PSF).pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe - Wybrane dane finaWybrane dane finansowe TESGAS S.A. za I półrocze 2010

ZAWARTO ŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS S.A. za I półrocze Sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS S.A. w I półroczu 2010 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. za I 
półrocze 2010

Raport biegłego rewidenta (PSF).pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

Oświadczenie w sprawie rzetelnośc i (PSF).pdf Oświadczenie o rzetelności

Oświadczenie o wyborze audytora (PSF).pdf Oświadczenie o wyborze audytora

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-08-17 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
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