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List Prezesa Zarządu TESGAS S.A. do Akcjonariuszy 

 

 

W imieniu Zarządu Spółki mam przyjemność zaprezentować Państwu raport kwartalny z 

działalności TESGAS S.A., zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe TESGAS S.A. za I 

kwartał 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi za I kwartał 2009 roku. Pierwszy raz w historii 

Spółki prezentowane dane zostały sporządzone w układzie zgodnym z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej, co wynika z uchwały podjętej przez Walne 

Zgromadzenie w związku z planowaną zmianą rynku notowań akcji Spółki.  

 

Pierwszy kwartał 2010 roku upłynął w TESGAS S.A. pod znakiem dalszego wzrostu sprzedaŜy. 

Mimo, iŜ warunki atmosferyczne w pierwszych dwóch miesiącach znacznie utrudniły 

prowadzenie prac w terenie, udało nam się zwiększyć przychody w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego. WaŜnym wydarzeniem w historii Spółki było nabycie 

pakietu kontrolnego udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o. 

 
Omawiany okres był zapowiedzią kolejnego dobrego roku dla TESGAS S.A. Osiągnęliśmy 

przychód jednostkowy w wysokości 15,67 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 14% w 

porównaniu z analogicznym okresem roku 2009. Jednostkowy zysk netto wyniósł 1,62 mln zł i 

był wyŜszy o 46% w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. 

 

Wzrost przychodów jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, 

przedstawionej w dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 3 lipca 2009 roku. Podobnie jak w 

poprzednich latach, Spółka generowała przychody głównie z dwóch obszarów, tj. 

działalności wykonawczej (specjalistyczne usługi budowlane związane z budową, remontem 

lub modernizacją obiektów gazowych) oraz działalności eksploatacyjnej (usługi polegające 

na bieŜącym utrzymaniu ciągłości dostaw paliwa gazowego na obiektach gazowych). 

 

Poprawa wyników finansowych w opisywanym okresie to w szczególności efekt zakończenia 

kontraktów wykonawczych rozpoczętych w roku ubiegłym, opiewających na kwoty wyŜsze 

niŜ w analogicznym okresie roku 2009. Przychody z działalności eksploatacyjnej zostały 

zrealizowane w wartości zbliŜonej do pierwszego kwartału 2009 roku.  

 

Bardzo istotnym wydarzeniem w I kwartale 2010 roku, było rozpoczęcie realizacji umowy na 

świadczenie usług serwisowych dla systemów gazowniczych na 5 tłoczniach gazu 

zlokalizowanych na polskim odcinki gazociągu 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. 
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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. Pozyskanie tak duŜego zlecenia 

serwisowego od Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. powoduje 

dywersyfikację przychodów z działalności eksploatacyjnej opartej dotychczas na spółkach 

dystrybucyjnych z grupy PGNiG S.A. oraz OGP Gaz-System S.A. 

 

W zakresie działalności wykonawczej I kwartał 2010 roku był okresem, w którym realizowaliśmy 

kontrakty rozpoczęte w 2009 roku. Pozyskanie nowych zleceń wykonawczych opieramy o 

zadania, które będą realizowane przez największych odbiorców usług TESGAS S.A., w latach 

poprzednich, tj. OGP Gaz-System S.A., spółki dystrybucyjne PGNiG S.A. oraz PBG S.A. 

Jednocześnie, w związku z licznymi planowanymi oraz juŜ realizowanymi budowami i 

przebudowami dróg, dostrzegamy znaczne zapotrzebowanie na usługi wykonawcze 

związane z przebudową gazociągów zlokalizowanych w ich sąsiedztwie. Będąc 

przygotowanymi do tego typu prac, w 2010 roku planujemy zwiększyć udział przychodów z 

tego rynku. 

 

W pierwszym kwartale 2010 roku miały równieŜ miejsce istotne dla Spółki wydarzenia 

koropracyjne. W dniu 18 stycznia odbyło się w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęte zostały uchwały: 

• w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez publiczną emisję 4 mln 

akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie 

nowoemitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym; 

• w sprawie ubiegania się przez Emitenta, o dopuszczenie akcji serii B i D do obrotu na 

rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

• w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 

(MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Podjęte uchwały są realizacją planów zapowiadanych podczas debiutu naszej Spółki na 

NewConnect w dniu 8 lipca 2009r. Uchwały przewidują podwyŜszenie kapitału zakładowego 

o kwotę nie większą niŜ 4 mln zł w drodze emisji nie więcej niŜ 4 mln akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. Zakończona sukcesem emisja akcji 

powinna umoŜliwić kontynuację zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej 

działalności. Dzięki przeprowadzeniu emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy 

rozproszenie akcjonariatu, dzięki czemu moŜliwe będzie osiągnięcie większej płynności obrotu 

akcjami Spółki na rynku regulowanym. 
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Zmiana standardów rachunkowości z Polskich Standardów Rachunkowości na 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej spowodowana jest rozwojem 

Grupy Kapitałowej TESGAS oraz planowanym wprowadzeniem akcji Spółki na rynek główny 

GPW. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, po wprowadzeniu akcji Spółki na rynek 

regulowany zobowiązani będziemy do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania wg 

MSSF. Warunkiem zawieszającym zmianę standardów rachunkowości była realizacja zamiaru 

ubiegania się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. 

PowyŜszy warunek ziścił się w dniu 1 kwietnia w wyniku złoŜenia wniosku do KNF o 

zatwierdzenie prospektu emisyjnego.  

 

W dniu 5 marca 2010 roku TESGAS S.A. zawarł umowę inwestycyjną ze Stal Warsztat Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz dwiema osobami fizycznymi, będącymi jedynymi 

wspólnikami Stal Warsztat Sp. z o.o. tj. z panem Jarosławem Kocikiem oraz z panią 

Małgorzatą Kocik.  

W wyniku zrealizowania I i II etapu umowy, po rejestracji podwyŜszenia kapitału Stal Warsztatu 

objętego przez Spółkę, TESGAS będzie dysponował łącznie 81,5% w kapitale zakładowym 

Spółki i tylomaŜ głosami na Zgromadzeniu Wspólników. 

Celem umowy inwestycyjnej jest pozyskanie przez Emitenta własnych zasobów projektowych 

i wykonawczych, słuŜących produkcji konstrukcji i elementów stalowych, w tym 

specjalistycznych urządzeń gazowych, oraz budowie przez Emitenta instalacji gazowych przy 

wykorzystaniu technologii tzw. skidów. Dzięki pozyskaniu ww. zasobów 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.  

 

 

Włodzimierz Kocik – Prezes Zarządu 
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ZASADY SPORZĄDZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH 

 

 

1. Zaprezentowane poniŜej wybrane wyniki finansowe zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  

 
2. Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszych danych finansowych jest 
złoty polski.  

 
3. Wartości niematerialne i prawne.  

Wartości niematerialne obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie 
komputerowe, koszty prac rozwojowych oraz pozostałe wartości niematerialne, które 
spełniają kryteria ujęcia określone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane są równieŜ wartości 
niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do uŜytkowania (wartości niematerialne w 
trakcie wytwarzania). Na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 
Wartości niematerialne o określonym okresie uŜytkowania amortyzowane są metodą liniową 
przez okres ich ekonomicznej uŜyteczności. Okresy uŜytkowania poszczególnych wartości 
niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie konieczności korygowane 
od początku następnego roku obrotowego.  
Przewidywany okres uŜytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 
 

Grupa Okres 
Oprogramowanie komputerowe 2-5 lat 

 
Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, 
ujmowane są jako koszt okresu w momencie ich poniesienia. 
Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich 
poniesienia.  
 
Zyski lub straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako róŜnica pomiędzy 
przychodami ze sprzedaŜy a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w 
rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  
 
4. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Cenę nabycia zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i 
przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do uŜytkowania.  

Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania nie podlegają amortyzacji do 
czasu zakończenia budowy lub montaŜu i przekazania środka trwałego do uŜywania.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego 
składnika aktywów, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 
 

Grupa Okres 
Budynki i budowle 10-32 lat 
Maszyny i urządzenia 2-10 lat 
Środki transportu 2,5-10 lat 
Pozostałe środki trwałe 2-10 lat 

 
W pozycji rzeczowych aktywów trwałych Spółka ujmuje dzieła sztuki, które wycenia w 

cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.  
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po dostosowaniu składnika 

aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania. W 
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ocenie Zarządu Spółki rozpoczęcie amortyzacji w miesiącu następnym, a nie w momencie, w 
którym środek trwały jest dostępny do uŜytkowania, nie wpływa na rzetelność wyceny 
rzeczowych aktywów trwałych i nie zniekształca wyniku finansowego. Ekonomiczne okresy 
uŜyteczności oraz metody amortyzacji są weryfikowane raz w roku, powodując ewentualną 
korektę odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach. 

Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla 
których moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŜyteczności. Częścią 
składową są równieŜ koszty generalnych przeglądów oraz istotne części zamienne i 
wyposaŜenie, jeŜeli będą wykorzystywane przez okres dłuŜszy niŜ rok. BieŜące koszty 
utrzymania poniesione po dacie oddania środka trwałego do uŜywania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta z bilansu po 
dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści 
wynikające z dalszego uŜytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze 
sprzedaŜy, likwidacji lub zaprzestania uŜytkowania środków trwałych są określane jako róŜnica 
pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane 
w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  
 
5. Aktywa w leasingu 

Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Spółkę 
zasadniczo całego ryzyka i poŜytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są 
ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość 
aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia leasingu według niŜszej z 
następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot 
leasingu lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Minimalne opłaty 
leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu 
leasingu w sposób umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do 
niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w 
kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane 
według takich samych zasad jak stosowane do własnych aktywów Spółki. W sytuacji jednak, 
gdy brak jest wystarczającej pewności, Ŝe Spółka uzyska tytuł własności przed końcem okresu 
leasingu wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: 
szacowany okres uŜytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

W przypadku sprzedaŜy aktywa w celu pobrania go w leasing zwrotny, który będzie miał 
charakter leasingu finansowego, osiągnięta nadwyŜka przychodu ze sprzedaŜy ponad 
wartość bilansową aktywa, rozliczana jest i odpisywana przez cały okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko 
i wszystkie poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów 
leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako 
koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
 
6. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Corocznemu testowi na utratę wartości podlegają następujące składniki aktywów: 
� wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz  
� wartości niematerialne, które jeszcze nie są uŜytkowane. 

 
W odniesieniu do pozostałych składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą 
świadczyć o utracie ich wartości. W razie stwierdzenia, Ŝe jakieś zdarzenia lub okoliczności 
mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości bilansowej danego składnika aktywów, 
przeprowadzany jest test na utratę wartości. Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę 
wartości aktywa grupowane są na najniŜszym poziomie, na jakim generują przepływy 
pienięŜne niezaleŜnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące 
przepływy pienięŜne). Składniki aktywów samodzielnie generujące przepływy pienięŜne 
testowane są indywidualnie.  
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JeŜeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną aktywów, do 
których aktywa te naleŜą, wówczas wartość bilansowa jest obniŜana do poziomu wartości 
odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyŜszej z następujących dwóch wartości: 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy lub wartości uŜytkowej. Przy ustalaniu 
wartości uŜytkowej, szacowane przyszłe przepływy pienięŜne są dyskontowane do wartości 
bieŜącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe 
wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów.  
 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji 
pozostałych kosztów operacyjnych. Na kolejne dni bilansowe oceniane są przesłanki 
wskazujące na moŜliwość odwrócenia odpisów aktualizujących. Odwrócenie odpisu 
ujmowane jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 
 
7. Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w posiadaniu ze względu na przychody z 
czynszów oraz/ lub przyrost jej wartości i jest wyceniana w oparciu o model ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia.  
Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne wykazywane są według ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości, według zasad stosowanych dla rzeczowych aktywów trwałych. 
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego 
składnika aktywów, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 
 

Grupa Okres 
Budynki i budowle 20 lat 

 
Nieruchomość inwestycyjną usuwa się z bilansu w momencie jej zbycia lub trwałego 
wycofania z uŜytkowania, jeŜeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości Ŝadnych korzyści 
ekonomicznych. 
 
8. Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest kaŜda umowa, która skutkuje powstaniem składnika 
aktywów finansowych u jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub 
instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 
Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy 
Spółka staje się stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i 
sprzedaŜy aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. 
Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej 
umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, 
wygasły lub Spółka się ich zrzekła. 
Spółka wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to 
znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 
Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej, 
czyli najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika 
aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Spółka włącza 
do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza 
kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek 
zysków i strat. 
Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad 
przedstawionych poniŜej: 

a) aktywa finansowe 
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niŜ instrumenty 
pochodne zabezpieczające, Spółka klasyfikuje z podziałem na: 

� poŜyczki i naleŜności, 
� aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat, 
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� inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz 
� aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy. 

 
Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z 
wyceny w rachunku zysków i strat lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty 
ujmowane w rachunku zysków i strat prezentowane są jako przychody lub koszty 
finansowe, za wyjątkiem odpisów aktualizujących naleŜności z tytułu dostaw i usług, które 
prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.  
Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat, podlegają ocenie na kaŜdy dzień bilansowy ze względu na 
wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów finansowych podlega 
odpisom aktualizującym, jeŜeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego 
wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla kaŜdej kategorii aktywów 
finansowych odrębnie, co zostało zaprezentowane poniŜej. 
PoŜyczki i naleŜności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o 
ustalonych lub moŜliwych do określenia płatnościach, które nie są kwotowane na 
aktywnym rynku. PoŜyczki i naleŜności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty w 
terminie wymagalności, ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 
Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii poŜyczek i naleŜności wykazywane są w 
bilansie jako:  

� aktywa długoterminowe w pozycji „NaleŜności i poŜyczki” oraz  
� aktywa krótkoterminowe w pozycjach „PoŜyczki”, „NaleŜności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe naleŜności” oraz „Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na naleŜności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty naleŜności 
przestało być prawdopodobne. Salda naleŜności podlegają indywidualnej ocenie w 
przypadku dłuŜników zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody, Ŝe 
dłuŜnik moŜe nie uiścić naleŜności (np. trudna sytuacja finansowa dłuŜnika, proces 
sądowy przeciwko dłuŜnikowi, niekorzystne dla dłuŜnika zmiany otoczenia 
gospodarczego). 
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 
obejmują aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy 
początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ze 
względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  
Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w 
odrębnej pozycji „Pochodne instrumenty finansowe”. 
Instrumenty naleŜące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny 
ujmowane są w rachunku zysków i strat. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych 
określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej na podstawie bieŜących na dzień 
bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik wyceny, jeŜeli 
aktywny rynek nie istnieje. 
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami 
pochodnymi aktywa finansowe, z ustalonymi lub moŜliwymi do określenia płatnościami 
oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Spółka ma zamiar i jest w 
stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów 
zaklasyfikowanych do poŜyczek i naleŜności. 
W tej kategorii Spółka ujmuje obligacje i inne papiery dłuŜne utrzymywane do terminu 
wymagalności, wykazywane w bilansie w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”.  
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu  
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. JeŜeli występują dowody 
wskazujące na moŜliwość wystąpienia utraty wartości inwestycji utrzymywanych do 
terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej spółek emitujących obligacje), 
aktywa wyceniane są w wartości bieŜącej szacowanych przyszłych przepływów 
pienięŜnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami aktualizującymi z 
tytułu utraty wartości, ujmowane są w rachunku zysków i strat. 
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Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy to niebędące instrumentami pochodnymi 
aktywa finansowe, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaŜy lub nie 
kwalifikują się do Ŝadnej z powyŜszych kategorii aktywów finansowych.  
W tej kategorii Spółka ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów 
wymagalności oraz akcje spółek innych niŜ spółki zaleŜne. Aktywa te w bilansie 
wykazywane są w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”.  
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy wyceniane są w wartości godziwej. Zyski  
i straty z wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z 
aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy, za wyjątkiem 
odpisów z tytułu utraty wartości oraz róŜnic kursowych od aktywów pienięŜnych, które 
ujmowane są w rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat ujmowane są równieŜ 
odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów finansowych 
według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy 
procentowej.  
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy ujmowane jest w innych całkowitych dochodach, za wyjątkiem odpisów 
aktualizujących wartość instrumentów dłuŜnych, których odwrócenie ujmowane jest w 
rachunku zysków i strat, jeŜeli wzrost wartości instrumentu moŜe być obiektywnie łączony 
ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.  
W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte 
poprzednio  
w innych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do rachunku 
zysków i strat oraz prezentowane są w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja 
z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.  

 
b) Zobowiązania finansowe 
Zobowiązania finansowe inne niŜ instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane 
są w następujących pozycjach bilansu: 

� kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne, 
� leasing finansowy, 
� zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 
� pochodne instrumenty finansowe. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są w wartości wymagającej 
zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta, za wyjątkiem zobowiązań 
finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat. Do kategorii zobowiązań finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Spółka zalicza 
instrumenty pochodne inne niŜ instrumenty zabezpieczające. 
Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat  
w działalności finansowej. 

 
9. Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu 
wytworzenia oraz wartości netto moŜliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt 
wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w 
trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 
Rozchód zapasów ustala się z zastosowaniem metody „pierwsze weszło - pierwsze wyszło” 
(FIFO). Wartość netto moŜliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzedaŜy ustalana w 
toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i koszty 
niezbędne do doprowadzenia sprzedaŜy do skutku. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia 
pozycji zapasów dotyczące pozycji, które co do zasady, nie są wzajemnie wymienialne, oraz 
dóbr i usług wytworzonych i przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsięwzięć (umów 
budowlanych), ustala się z zastosowaniem metody szczegółowej identyfikacji 
poszczególnych cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 
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10. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach 

bankowych, depozyty płatne na Ŝądanie oraz krótkoterminowe inwestycje o duŜej płynności 
(do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla których ryzyko zmiany wartości jest 
nieznaczne. 
 
11. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy 

Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Spółkę jako 
przeznaczone do sprzedaŜy, jeŜeli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede 
wszystkim w wyniku transakcji sprzedaŜy a nie poprzez dalsze uŜytkowanie. Warunek ten 
uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) jest 
dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaŜy, z zachowaniem 
normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków sprzedaŜy, a wystąpienie transakcji sprzedaŜy 
jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy wyceniane są w niŜszej z 
dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. 
Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy, takie jak aktywa 
finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyceniane są według 
tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Spółkę przed 
zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy. Aktywa trwałe 
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy nie podlegają amortyzacji. 
 
12. Kapitał własny 

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, 
zgodnie ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Akcje Spółki nabyte i zatrzymane przez Spółkę pomniejszają kapitał własny. Akcje własne 
wyceniane są w cenie nabycia. 
Kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyŜki ceny 
emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, pomniejszonej o koszty emisji. 
 
Pozostałe kapitały obejmują: 

� kapitał z tytułu ujęcia wyceny programów płatności akcjami oraz 
� kapitał z kumulacji innych całkowitych dochodów obejmujących: 

o przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej (patrz 
podpunkt dotyczący rzeczowych aktywów trwałych), 

o wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy (patrz podpunkt 
dotyczący instrumentów finansowych), 

o wycenę instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŜne (patrz 
podpunkt dotyczący rachunkowości zabezpieczeń), 

 
W zyskach zatrzymanych wykazywane są wyniki z lat ubiegłych (równieŜ te przekazane na 
kapitał uchwałami akcjonariuszy) oraz wynik finansowy bieŜącego roku. 
Wszystkie transakcje z właścicielami Spółki prezentowane są osobno w „Zestawieniu zmian w 
kapitale własnym”.  
 
13. Płatności w formie akcji 
W Spółce realizowany jest program motywacyjny, w ramach których kluczowym członkom 
kadry menedŜerskiej przyznawane są opcje zamienne na akcje Spółki. Wartość 
wynagrodzenia za pracę kadry menedŜerskiej określana jest w sposób pośredni poprzez 
odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych. Wartość godziwa 
opcji wyceniana jest na dzień przyznania, przy czym nierynkowe warunki nabycia uprawnień 
(osiągnięcie zakładanego poziomu wyniku finansowego) nie są uwzględniane w szacowaniu 
wartości godziwej opcji na akcje. Koszt wynagrodzeń oraz drugostronnie zwiększenie kapitału 
własnego ujmowane jest na podstawie najlepszych dostępnych szacunków co do liczby 
opcji, do których nastąpi nabycie uprawnień w danym okresie. Przy ustalaniu liczby opcji, do 
których nastąpi nabycie uprawnień, są uwzględniane nierynkowe warunki nabycia 
uprawnień.  
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Spółka dokonuje korekty tych szacunków, jeŜeli późniejsze informacje wskazują, Ŝe liczba 
przyznanych opcji róŜni się od wcześniejszych oszacowań. Korekty szacunków dotyczące 
liczby przyznanych opcji ujmowane są w wyniku finansowym bieŜącego okresu – nie 
dokonuje się korekt poprzednich okresów.  
Po wykonaniu opcji zamiennych na akcje, kwota kapitału z wyceny przyznanych opcji 
przenoszona jest do kapitału ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej, po 
pomniejszeniu o koszty emisji akcji. 
 
14. Świadczenia pracownicze 

Wykazywane w bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują 
następujące tytuły: 

� krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne, 

� rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 
� inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których Spółka zalicza odprawy 

emerytalne. 
 

15. Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez 

dyskonta i wykazuje w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty. 
 
16. Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Spółka tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie 
musiała ponieść w wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to 
uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa na niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę 
krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.  
 
17. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Spółce pracownicy mają prawo 
do odpraw emerytalnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie 
przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych zaleŜy od średniego wynagrodzenia 
pracownika.  
Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu 
przyporządkowania kosztów do okresów nabywania uprawnień przez pracowników.  
Wartość bieŜąca rezerw na kaŜdy dzień bilansowy jest szacowana przez Spółkę metodą 
prognozowanych uprawnień jednostkowych – metodą aktuarialną. Naliczone rezerwy są 
równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i dotyczą okresu 
do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia 
oparte są na danych historycznych.  
Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych oraz koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są 
bezzwłocznie w rachunku zysków i strat. 
 
18. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe 
wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz 
moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Termin poniesienia 
oraz kwota wymagająca uregulowania moŜe być niepewna.   
Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły: 

� udzielone gwarancje obsługi posprzedaŜowej produktów i wykonanych usług,  
� toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne, 
� straty z umów budowlanych ujmowane zgodnie z MSR 11, 
� restrukturyzacja, tylko jeŜeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest 

zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiąŜące umowy. 
Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 
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Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia 
obecnego obowiązku, na podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na 
dzień sporządzenia sprawozdawanych finansowych, w tym dotyczących ryzyka oraz stopnia 
niepewności. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość 
rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów 
pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej 
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego 
z danym zobowiązaniem. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, 
zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszt finansowy.  
JeŜeli Spółka spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na 
mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik 
aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, Ŝe zwrot ten rzeczywiście 
nastąpi. JednakŜe wartość tego aktywa nie moŜe przewyŜszyć kwoty rezerwy. 
W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest 
prawdopodobne, kwoty zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, za wyjątkiem 
zobowiązań warunkowych identyfikowanych w procesie połączenia jednostek 
gospodarczych w ramach alokacji kosztu połączenia zgodnie z MSSF 3. 
MoŜliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Spółki, które nie spełniają jeszcze 
kryteriów ujęcia jako aktywa, stanowią aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w bilansie.  
 
19. Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z 
góry koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. 

W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są 
przychody przyszłych okresów, w tym równieŜ środki pienięŜne otrzymane na sfinansowanie 
środków trwałych, które rozliczane są zgodnie z MSR 20 „Dotacje rządowe”. Bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów wykazywane są w ramach „Zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych zobowiązań”. 
Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, Ŝe Spółka 
spełni warunki związane z daną dotacją oraz Ŝe dana dotacja zostanie faktycznie 
otrzymana. 
Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób 
współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  
Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat 
jako przychód na przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych 
dokonywanych od tego składnika aktywów. Spółka dla celów prezentacji w bilansie nie 
odejmuje dotacji od wartości bilansowej aktywów, lecz wykazuje dotacje jako przychody 
przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”. 
 
20. Przychody ze sprzedaŜy 

Przychody ze sprzedaŜy ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub 
naleŜnych i reprezentują naleŜności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach 
normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i 
usług oraz inne podatki związane ze sprzedaŜą (podatek akcyzowy). Przychody są ujmowane 
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Spółka uzyska korzyści ekonomiczne 
związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny 
sposób.  
 
21. SprzedaŜ towarów i produktów  

Przychody ze sprzedaŜy towarów i produktów ujmowane są, jeŜeli spełnione zostały 
następujące warunki: 

� Spółka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności 
do dóbr. Warunek uznaje się za spełniony z chwilą bezspornego dostarczenia 
towarów lub produktów do odbiorcy.  

� kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.  
� istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 

transakcji oraz  
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� koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, moŜna 
wycenić w wiarygodny sposób.  

 

Świadczenie usług (usługi budowlane) 
Usługi świadczone przez Spółkę obejmują: usługi wykonawcze (kontrakty budowlane), 

usługi eksploatacyjne oraz najem nieruchomości. 
Przychody z tytułu usług eksploatacyjnych / wynajmu nieruchomości inwestycyjnych 
ujmowane są metodą liniową przez okres wynikający z zawartych umów eksploatacyjnych / 
umów wynajmu  
Spółka zawiera umowy o usługę budowlaną w cenach stałych, które wchodzą w zakres MSR 
11. JeŜeli wynik z wykonania kontraktów budowlanych moŜna oszacować w wiarygodny 
sposób, przychody z tytułu świadczenia usług budowlanych są ujmowane na podstawie 
stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania realizacji usługi 
ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych do dnia bilansowego do ogółu 
szacowanych kosztów wykonania danego kontraktu. JeŜeli wyniku świadczonej usługi nie 
moŜna wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego kontraktu są 
ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać.  
JeŜeli istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z 
danego kontraktu, przewidywaną stratę ujmuje się bezzwłocznie jako koszt. 
Kwoty brutto naleŜne od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów prezentowane 
są w aktywach bilansu w pozycji „NaleŜności z tytułu umów o usługę budowlaną”. 
Kwoty brutto naleŜne zamawiającym z tytułu prac wynikających z umów prezentowane są w 
bilansie jako zobowiązania w ramach pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania”. 
 
22. Odsetki i dywidendy 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z 
metodą efektywnej stopy procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia 
praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 
 
23. Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą 
współmierności przychodów i kosztów. Spółka prezentuje w danych finansowych koszty 
według miejsc powstawania. 
 
24. Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 

Na obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego składają się: podatek dochodowy 
bieŜący oraz odroczony, który nie został ujęty w innych dochodach całkowitych lub 
bezpośrednio w kapitale. 
BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego 
(podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk / strata podatkowa róŜni się od 
księgowego zysku / straty brutto w związku z czasowym przesunięciem przychodów 
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów do 
innych okresów oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą 
podlegały opodatkowaniu. ObciąŜenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki 
podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.  
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu 
lub zwrotowi w przyszłości na róŜnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i 
pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia 
podstawy opodatkowania.  
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych 
podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 
jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie moŜna pomniejszyć 
przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne róŜnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów 
ani rezerwy, jeśli róŜnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia składnika aktywów lub 
zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz która w 
czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. Nie 
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ujmuje się rezerwy na podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega amortyzacji 
na gruncie przepisów podatkowych. 
Podatek odroczony jest wyliczany przy uŜyciu stawek podatkowych, które będą 
obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa 
rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne obowiązujące na dzień bilansowy. 
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaŜdy dzień 
bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą 
wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.  
 
25. Rezerwy 

Rezerwy na świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne – szacowane są przy 
zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w danych finansowych kwota rezerw na 
świadczenia pracownicze wynika z oszacowania dokonanego metodą prognozowanych 
uprawnień. Na poziom rezerw wpływ mają załoŜenia dotyczące stopy dyskonta oraz 
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.  
 
26. Aktywa na podatek odroczony 

Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z 
przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budŜetach Spółki zatwierdzonych przez Zarząd. 
JeŜeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, Ŝe Spółka osiągnie dochód do 
opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  
 
27. Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości uŜytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pienięŜne 
oraz stopę, którą przepływy dyskontowane są do wartości bieŜącej (patrz podpunkt 
dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieŜącej 
przyszłych przepływów dokonywane są załoŜenia dotyczące prognozowanych wyników 
finansowych. ZałoŜenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie 
zrealizowane wartości mogą róŜnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach 
sprawozdawczych moŜe przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Spółki.  
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WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.  

 
PoniŜej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Spółki TESGAS S.A. za pierwszy 

kwartał 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2009. 

    

TESGAS S.A. 
Batorowska 9, Dąbrowa 

62-070 Dopiewo 
Bilans sporządzony na dzień 31-03-2010 

Bilans na dzień 
  Wyszczególnienie 

31.03.2010 31.03.2009 
BILANS – AKTYWA    

Aktywa trwałe     

Wartość firmy -   -   

Wartości niematerialne 919 870,22 220 329,79 
Rzeczowe aktywa trwałe 22 910 848,52 22 745 504,54 
Nieruchomości inwestycyjne 8 800 986,08  9 318 401,12  
Inwestycje w jednostkach zaleŜnych 1 215 575,00  216 000,00  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -   -   
NaleŜności i poŜyczki 4 083 431,00  4 098 349,22  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -   -   
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 252,09  72 385,76  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 411 662,95  933 057,77  

Aktywa trwałe 39 414 625,86  37 604 028,20  

Aktywa obrotowe     

Zapasy 1 798 768,32 2 812 241,09 
NaleŜności z tytułu umów o usługę budowlaną 1 422 748,13 2 763 237,62 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 16 687 941,60 9 001 082,04 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 405 336,00  -   

PoŜyczki -   21 772,88  
Pochodne instrumenty finansowe -   -   
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -   -   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 789 331,20  267 992,45  
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 19 378 235,71  5 082 233,69  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaŜy -   -   

Aktywa obrotowe 40 482 360,96  19 948 559,77  

Aktywa razem 79 896 986,82 57 552 587,97 
 

Źródło: Emitent 
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TESGAS S.A. 
Batorowska 9, Dąbrowa 

62-070 Dopiewo 
Bilans sporządzony na dzień 31-03-2010 

Bilans na dzień 
  Wyszczególnienie 

31.03.2010 31.03.2009 
BILANS - PASYWA     

Kapitał własny     

Kapitał podstawowy 7 050 000,00  5 750 000,00  

Akcje / udziały własne -   -   

Kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 11 000 097,78  3 444 456,96  

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice 
kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 1 069 500,00  591 250,00  
Zyski zatrzymane: 19 153 585,35 11 331 385,56 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 17 534 612,83  10 222 587,81  
- zysk (strata) netto bieŜącego roku 1 618 972,52  1 108 797,75  

Kapitał własny 38 273 183,13  21 117 092,52  

Zobowiązania     
Zobowiązania długoterminowe     

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne 8 198 537,31  8 895 348,93  
Leasing finansowy 9 234 240,12  10 148 353,96  
Pochodne instrumenty finansowe -   -   

Pozostałe zobowiązania -   1 400 000,00  
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 209,15  132 790,95  
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 61 424,16  53 887,39  
Pozostałe rezerwy długoterminowe -   -   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 223 723,53  282 403,41  

Zobowiązania długoterminowe 17 739 134,27  20 912 784,64  

Zobowiązania krótkoterminowe     

Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 5 523 112,78  2 207 659,99  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 13 652 432,60  8 774 657,96  

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego -   -   
Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne 704 840,67  2 236 220,48  
Leasing finansowy 1 902 717,34  1 476 135,31  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 766 965,09  580 467,77  
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 274 676,54  182 666,53  
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59 924,40  64 902,77  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi 
do sprzedaŜy -   -   

Zobowiązania krótkoterminowe 23 884 669,42  15 522 710,81  

Zobowiązania razem 41 623 803,69  36 435 495,45  

Pasywa razem 79 896 986,82 57 552 587,97 
 
Źródło: Emitent 
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TESGAS S.A. 
Batorowska 9, Dąbrowa 

62-070 Dopiewo 
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-03-2010 

Za okres  
 01.01.2010  

Za okres  
 01.01.209  Wyszczególnienie 

31.03.2010 31.03.2009 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)     
Działalność kontynuowana     
Przychody ze sprzedaŜy produktów -   -   

Przychody ze sprzedaŜy usług  15 588 947,34  
13 695 
854,63  

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 76 762,37  3 896,60  

Przychody ze sprzedaŜy 15 665 709,71  
13 699 
751,23  

Koszt sprzedanych produktów -   -   

Koszt sprzedanych usług 11 269 011,25  
10 168 
525,48  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 62 487,90  3 601,68  

Koszt własny sprzedaŜy 11 331 499,15  
10 172 
127,16  

Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy 4 334 210,56 3 527 624,07 

Koszty sprzedaŜy -   -   
Koszty ogólnego zarządu 2 286 689,16  1 820 882,85  
Pozostałe przychody operacyjne 91 335,74  79 779,60  
Pozostałe koszty operacyjne 48 735,97  6 289,13  
Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej 2 090 121,17  1 780 231,69 

Przychody finansowe 246 031,94  140 738,63  
Koszty finansowe 327 573,33  429 042,58  
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 008 579,78  1 491 927,74 

Podatek dochodowy 389 607,26  383 129,99  

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej 1 618 972,52 1 108 797,75 

Działalność zaniechana     
Zysk (strata) netto z działalno ści zaniechanej 0,00 0,00 
Zysk (strata) netto 1 618 972,52 1 108 797,75 
Amortyzacja  510 185,59  655 031,02 
 
Źródło: Emitent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


