
Zarząd TESGAS S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy 

Kapitałowej TESGAS S.A. na 2010 rok. 

 

Zarząd TESGAS S.A. prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową TESGAS S.A. w roku 2010: 

� skonsolidowanych - przychodów ze sprzedaŜy netto na poziomie 154,3 mln zł,  

� skonsolidowanego - zysku z działalności operacyjnej na poziomie 18,9 mln zł, 

� skonsolidowanego - zysku brutto na poziomie 18,7 mln zł   

� skonsolidowanego - zysku netto na poziomie 14,3 mln zł.  

Skonsolidowany zZysk brutto na poziomie 18,7 mln zł zawiera jednorazową pozycję „ujemna 

wartość firmy” w kwocie 0,9 mln zł, wynikającą z rozliczenia nabycia udziałów w Stal Warsztat 

Sp. z o.o.  

W prognozowanym okresie skład Grupay Kapitałowaej będzie obejmowała następujące 

spółki: 

� - TESGAS S.A. (konsolidacja metodą pełną) 

� - Segus Sp. z o.o. (konsolidacja metodą pełną) 

� - Stal Warsztat Sp. z o.o. (konsolidacja metodą pełną od 01 stycznia 2010 roku 

do 31 grudnia 2010 roku) 

� - Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (konsolidacja metodą pełną 

od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku) 

 

- Zgodnie z przewidywaniami Emitenta, konsolidacja z podmiotami nastąpi nie wcześniej niŜ w 

roku 2011, więc nie będą one miały wpływu na wyniki Grupy w 2010 roku. 

- Przy[Jan Ł1] sporządzaniu prognozy finansowej nza 2010 rok Emitent opierał się na budŜetach 

kontraktów realizowanych, pozyskanych do realizacji w roku 2010 i kolejnych oraz 

planowanych do pozyskania przez Grupę, i przewidywanych do realizacji w 2010 roku, jak 

równieŜ danych historycznych za rok 2008 i 2009. ; 

- Prognozowana zwyŜka przychodów ze sprzedaŜy oraz kosztów jest wynikową wzrostu 

wartości świadczonych usług. ; 

- Emitent na bieŜąco będzie prowadził monitoring zaprezentowanych prognoz, dokonując 

ich porównania z rzeczywistą realizacją budŜetów kontraktów Grupy Kapitałowej.  

Emitent będzie dokonywał oceny moŜliwości realizacji prognozowanych wyników oraz 

dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy w okresach kwartalnych w roku 

obrotowym 2010.  

Prognoza została sporządzona w sposób zapewniający porównywalność z wynikami lat 

poprzednich, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF). 

 

[Jan Ł2] 



Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

:Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect”. 


