
Korekta raportu uzupełniającego opinię niezaleŜnego biegłego rewidenta z badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 GK TESGAS  

 

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 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej TESGAS za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, w raporcie 

uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok 

Grupy Kapitałowej TESGAS (raport uzupełniający), wystąpił błąd w pozycjach raportu 

dotyczącego sumy pasywów na dzień 31 grudnia 2009 roku i na dzień 31 grudnia 2008 roku 

oraz w wysokości zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku 

przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego oraz akcjonariuszom 

mniejszościowym. 

Dlatego wraz z powyŜszym raportem bieŜącym załączamy dokument będący aneksem do 

raportu niezaleŜnego biegłego rewidenta z dnia 14 marca 2011 roku. 

Korekcie uległy: 

W punkcie 8 „Skonsolidowany bilans” raportu uzupełniającego w pozycji „Pasywa razem” 

roku 2009 wskazano kwotę „36 534 tys. zł”, powinno być „96 221 tys. zł”. 

W punkcie 8 „Skonsolidowany bilans” raportu uzupełniającego w pozycji „Pasywa razem” 

roku 2008 wskazano kwotę „19 889 tys. zł”, powinno być „74 922 tys. zł”. 

W punkcie 9 „Skonsolidowany rachunek zysków i strat” raportu uzupełniającego w pozycji 

„Zysk (strata) netto przypadający”: 

a) „Akcjonariuszom podmiotu dominującego” za rok 2010, wskazano kwotę „14 472 tys. zł”, 

powinno być „14 360 tys. zł”, 

b) „Udziałowcom mniejszościowym” za rok 2010, wskazano kwotę „1 168 tys. zł”, powinno być 

„1 281 tys. zł”. 

W związku z powyŜszym Emitent przekazuje raz jeszcze opinię niezaleŜnego biegłego 

rewidenta, raport uzupełniający opinię niezaleŜnego biegłego rewidenta z badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok Grupy Kapitałowej TESGAS wraz z 

aneksem do raportu niezaleŜnego biegłego rewidenta z dnia 14 marca 2011 roku 

zawierający skorygowane  zapisy, o których mowa powyŜej. 

 

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 


