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SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA 

 

AKTYWA 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 

Aktywa trwałe   

Wartość firmy -  -  -  

Wartości niematerialne 913  205  899  

Rzeczowe aktywa trwałe 33 306  22 577  22 414  

Nieruchomości inwestycyjne 8 672  9 189  8 930  

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych -  216  216  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -  -  -  

NaleŜności i poŜyczki 3 947  4 052  4 007  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -  -  -  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65  66  77  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

889  792  1 800  

Aktywa trwałe 47 792  37 098  38 343  

Aktywa obrotowe 

Zapasy 3 248  2 828  3 232  

NaleŜności z tytułu umów o usługę budowlaną 1 939  2 203  760  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 

15 566  13 506  33 546  

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku 
dochodowego 

847  -  -  

PoŜyczki 34  318  -  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -  -  -  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 495  466  437  

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 18 008  14 517  19 903  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaŜy 

-  -  -  

Aktywa obrotowe 41 137  33 838  57 878  

Aktywa razem 88 929  70 936  96 221  
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SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA 

 

PASYWA 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy 7 050  7 050  7 050  

Akcje własne (-) -  -  -  

Kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej 

11 000  11 049  11 000  

Pozostałe kapitały 1 190  711  949  

Zyski zatrzymane: 24 971  13 438  17 535  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 17 956  10 223  10 223  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

7 015  3 216  7 312  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej: 

44 211  32 248  36 534  

Udziały mniejszości 1 840      

Kapitał własny 46 051  32 248  36 534  

Zobowiązania 

Zobowiązania długoterminowe 

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne 8 023  8 721  8 372  

Leasing finansowy 11 945  9 809  9 272  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  

Pozostałe zobowiązania -  1 100  -  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

197  13  20  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

99  56  50  

Pozostałe rezerwy długoterminowe -  -  -  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 280  266  234  

Zobowiązania długoterminowe 20 545  19 964  17 948  

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 2 351  2 983  7 303  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

13 200  10 566  27 705  

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku 
dochodowego 

-  50  1 615  

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne 1 113  2 252  2 286  

Leasing finansowy 2 859  1 669  1 680  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

2 367  925  815  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 355  213  270  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88  65  65  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaŜy 

-  -  -  

Zobowiązania krótkoterminowe 22 333  18 723  41 740  

Zobowiązania razem 42 878  38 688  59 687  

Pasywa razem 88 929  70 936  96 221  
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowe TESGAS  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2010 – 30.06.2010 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 5 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Wyszczególnienie 
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 
Działalność kontynuowana   

Przychody ze sprzedaŜy 41 308  35 491  90 971  

Przychody ze sprzedaŜy produktów 1 642  -  -  

Przychody ze sprzedaŜy usług  38 942  35 484  90 962  

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 724  8  9  

Koszt własny sprzedaŜy 28 647  26 936  73 421  

Koszt sprzedanych produktów 1 576  -  -  

Koszt sprzedanych usług 26 399  26 929  73 412  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 672  8  8  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 12 661  8 555  17 550  

Koszty sprzedaŜy 21  -  -  

Koszty ogólnego zarządu 5 691  4 051  7 852  

Pozostałe przychody operacyjne 1 283  128  694  

Pozostałe koszty operacyjne 176  84  347  

Zysk (strata) ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych (+/-) -  -  -  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 056  4 548  10 044  

Przychody finansowe 415  271  616  

Koszty finansowe 753  783  1 449  

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

-  -  -  

NadwyŜka udziału jednostki przejmującej  
w wartości godziwej netto aktywów jednostki 
przejmowanej nad kosztem 

862  -  -  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 579  4 036  9 211  

Podatek dochodowy 1 242  820  1 899  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 337  3 216  7 312  

Działalność zaniechana 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -  -   - 

Zysk (strata) netto 7 337  3 216  7 312  

Zysk (strata) netto przypadający: 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 7 015  3 216  7 312  

- akcjonariuszom mniejszościowym 322   -  - 

 
 
 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

Wyszczególnienie od 01.01 do 
30.06.2010 

od 01.01 do 
30.06.2009 

od 01.01 do 
31.12.2009 

z działalności kontynuowanej 

- podstawowy 1,00 0,55 1,13 

- rozwodniony 0,96 0,54 1,09 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej  

- podstawowy 1,00 0,55 1,13 

- rozwodniony 0,96 0,54 1,09 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

Wyszczególnienie 
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 
Zysk (strata) netto 7 337  3 216  7 312  

Inne całkowite dochody 

Przeszacowanie środków trwałych - - - 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy: - - - 

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych 
dochodach całkowitych 

- - - 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego - - - 

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pienięŜnych: 

- - - 

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych 
dochodach całkowitych 

- - - 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego - - - 

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

- - - 

RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających 
za granicą 

- - - 

RóŜnice kursowe przeniesione do wyniku 
finansowego - sprzedaŜ jednostek zagranicznych 

- - - 

Udział w innych dochodach całkowitych 
jednostek wycenianych metodą praw własności 

- - - 

Podatek dochodowy odnoszący się do 
składników innych dochodów całkowitych 

- - - 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - 

Całkowite dochody 7 337  3 216  7 312  

Całkowite dochody przypadające:  

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 7 015  3 216  7 312  

- akcjonariuszom mniejszościowym 322  -  -  
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Wyszczególnienie Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne 

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Saldo na dzień 01.01.2010 roku 7 050  - 11 000  949  17 535  36 534  - 36 534  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -  -  -  -  -  -  -  -  

Korekta błędu podstawowego -  -  -  -  -  -  -  -  

Saldo po zmianach 7 050  -  11 000  949  17 535  36 534  -  36 534  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2010 roku 

Emisja akcji -  -  -  -  -  -  -  -  

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program 
płatności akcjami) 

-  -  -  -   - -  -  -  

Wycena opcji (program płatności akcjami) -  -  -  241   - 241  -  241  

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 
mniejszością) 

-  -  -  -  421  421  1 518  1 938  

Dywidendy -  -  -  -   - -  -  -  

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -  -  -  -   - -  -  -  

Razem transakcje z właścicielami -  -  -  241  421  662  1 518  2 179  

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku -  -  -  -  7 015  7 015  322  7 337  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 
od 01.01 do 30.06.2010 roku 

-  -  -  -   - -  -  -  

Razem całkowite dochody -  -  -  -  7 015  7 015  322  7 337  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaŜ 
przeszacowanych środków trwałych) 

-  -  -  -   - -  -  -  

Saldo na dzień 30.06.2010 roku 7 050  -  11 000  1 190  24 971  44 211  1 840  46 051  
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Wyszczególnienie Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne 

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Saldo na dzień 01.01.2009 roku 5 750    3 444  472  10 223  19 889    19 889  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -  -  -  -  -  -  -  -  

Korekta błędu podstawowego -  -  -  -  -  -  -  -  

Saldo po zmianach 5 750  -  3 444  472  10 223  19 889  -  19 889  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2009 roku 

Emisja akcji 1 300  -  7 605   -  - 8 905   - 8 905  

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program 
płatności akcjami) 

-  -  -   -  - -   - -  

Wycena opcji (program płatności akcjami) -  -  -  239   - 239   - 239  

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 
mniejszością) 

-  -  -   -  - -   - -  

Dywidendy -  -  -   -  - -   - -  

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -  -  -   -  - -   - -  

Razem transakcje z właścicielami 1 300  -  7 605  239  -  9 143  -  9 143  

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2009 roku -  -  -   - 3 216  3 216   - 3 216  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 
od 01.01 do 30.06.2009 roku 

-  -  -   -  - -   - -  

Razem całkowite dochody -  -  -  -  3 216  3 216  -  3 216  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaŜ 
przeszacowanych środków trwałych) 

-  -  -   -  - -   - -  

Saldo na dzień 30.06.2009 roku 7 050  -  11 049  711  13 438  32 248  -  32 248  
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Wyszczególnienie Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne 

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Saldo na dzień 01.01.2009 roku 5 750  - 3 444  472  10 223  19 889  - 19 889  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -  -  -  -  -  -  -  -  

Korekta błędu podstawowego -  -  -  -  -  -  -  -  

Saldo po zmianach 5 750  -  3 444  472  10 223  19 889  -  19 889  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku 

Emisja akcji 1 300  -  7 556  -  -  8 856  -  8 856  

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program 
płatności akcjami) 

-  -   - -  -  -  -  -  

Wycena opcji (program płatności akcjami) -  -   - 477  -  477  -  477  

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 
mniejszością) 

-  -   - -  -  -  -  -  

Dywidendy -  -   - -  -  -  -  -  

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -  -   - -  -  -  -  -  

Razem transakcje z właścicielami 1 300  -  7 556  477  -  9 333  -  9 333  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku -  -   - -  7 312  7 312  -  7 312  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 
od 01.01 do 31.12.2009 roku 

-  -   - -   - -  -  -  

Razem całkowite dochody -  -  -  -  7 312  7 312  -  7 312  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaŜ 
przeszacowanych środków trwałych) 

-  -   - -   - -  -  -  

Saldo na dzień 31.12.2009 roku 7 050  -  11 000  949  17 535  36 534  -  36 534  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 

Wyszczególnienie 
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 579  4 036  9 211  

Korekty: 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe 
aktywa trwałe 

1 178  978  1 883  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
niematerialne 

59  54  110  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
nieruchomości inwestycyjnych 

259  259  517  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości 
inwestycyjnych 

-  -  -  

Zmiana wartości godziwej aktywów 
(zobowiązań) finans. wycenianych przez 
rachunek zysków i strat 

-  -  -  

Instrumenty zabezpieczające przepływy 
środków pienięŜnych przeniesione z kapitału 

-  -  -  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 
aktywów finansowych 

8  (10) (1) 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy niefinansowych 
aktywów trwałych 

(16) (21) (21) 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy aktywów finansowych 
(innych niŜ instrumenty pochodne) 

-  -  -  

Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych -  -  -  

Koszty odsetek 707  776  1 432  

Przychody z odsetek i dywidend (123) (1) (249) 
Koszt płatności w formie akcji (programy 
motywacyjne) 

241  239  477  

Udział w zyskach (stratach) jednostek 
stowarzyszonych 

-  -  -  

Inne korekty 285  -  -  

Korekty razem 2 597  2 272  4 148  

Zmiana stanu zapasów (38) 285  (97) 

Zmiana stanu naleŜności 18 105  11 980  (8 038) 

Zmiana stanu zobowiązań (14 273) (11 781) 4 264  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych 

724  (562) (142) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych (6 131) (1 118) 4 644  

Zmiany w kapitale obrotowym (1 612) (1 197) 632  

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

-  -  -  

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej (10) (68) (129) 

Zapłacony podatek dochodowy (2 861) (2 208) (2 722) 

Środki pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 

6 692  2 836  11 141  

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (182) (59) (809) 

Wpływy ze sprzedaŜy wartości niematerialnych -  -  -  

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych 

(3 522) (1 434) (2 370) 

Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów 
trwałych 

16  29  29  

Wydatki na nabycie nieruchomości 
inwestycyjnych 

-  -  -  
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Wyszczególnienie 
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 
Wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości 
inwestycyjnych 

-  -  -  

Wydatki netto na nabycie jednostek zaleŜnych (990) -  -  

Wpływy netto ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych  -  -  -  

Otrzymane spłaty poŜyczek udzielonych 9  10  327  

PoŜyczki udzielone (3) (300) (300) 

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów 
finansowych 

-  -  -  

Wpływy ze sprzedaŜy pozostałych aktywów 
finansowych 

-  -  -  

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych -  -  -  

Otrzymane odsetki 0  0  9  

Otrzymane dywidendy -  -  -  

Środki pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(4 671) (1 754) (3 115) 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji -  8 905  8 856  

Nabycie akcji własnych -  -  -  

Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów 
wartościowych 

-  -  -  

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych -  -  -  

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i 
poŜyczek 

12  -  -  

Spłaty kredytów i poŜyczek (1 708) (349) (708) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego 

(1 302) (785) (1 375) 

Odsetki zapłacone (918) (662) (1 223) 

Dywidendy wypłacone -  -  -  

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej (3 916) 7 109  5 550  

Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów 

(1 895) 8 190  13 576  

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

19 903  6 327  6 327  

Zmiana stanu z tytułu róŜnic kursowych -    -  

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec 
okresu 

18 008  14 517  19 903  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowe TESGAS  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2010 – 30.06.2010 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 12

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TESGAS [dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest 
TESGAS Spółka Akcyjna  [dalej zwana „Spółką dominującą”].  
Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 27 grudnia 2007 roku w wyniku 
przekształcenia   poprzednika prawnego TESGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
akcyjną.  
Poprzednik prawny TESGAS Sp. z o.o. został zawiązany w dniu 27 czerwca 2000 roku. Rejestracji  
w rejestrze handlowym dokonano w dniu 19 lipca 2000 roku.  
Spółka dominująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296689. 
Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 639801998.  
Czas trwania Spółki dominującej jest nieograniczony. 
 
Siedziba Spółki dominującej mieści się w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo. Siedziba 
Spółki dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę 
Kapitałową.  
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zaleŜnych jest:  

� 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,  
� 09.10.Z – działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóŜ ropy naftowej i gazu 

ziemnego,  
� 25.62.Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych.  
 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 6 
dotyczącej segmentów operacyjnych. 
 
Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka 
dominująca oraz następujące spółki zaleŜne: 
 

Udział Grupy w kapitale: 
Nazwa spółki zaleŜnej Siedziba 

30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 

Segus Sp. z o.o. ul. Dębogórska 22, 71-717 Szczecin  70,00 % 70,00 % 70,00 % 

Stal Warsztat Sp. z o.o.  ul. GołęŜycka 95, 61-357 Poznań    81,46% - - 

 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do 
publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia 16 sierpnia 2010 roku.  
 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6 
miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku Zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa.  Ze względu na sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego po raz 
pierwszy zaprezentowano dane porównywalne będące danymi jednostkowymi  jednostki dominującej. 
Jednocześnie dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono 
dodatkowo, jako dane za okresy porównywalne jednostkowy bilans TESGAS S.A. sporządzony na dzień 
30 czerwca 2009 roku oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe 
zestawienie zmian w kapitale własnym, jednostkowy  rachunek przepływów pienięŜnych za 2009 rok, 
pomimo braku takich wymogów w MSR 34. 
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe naleŜy czytać łącznie  
z jednostkowym sprawozdaniem finansowym TESGAS S.A. za rok 2009 zamieszczonym w Prospekcie 
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Emisyjnym TESGAS S.A. opublikowanym w związku Publiczną Ofertą 300.000 Akcji Serii B, 4.000.000 Akcji 
Serii E, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 750.000 Akcji 
Serii B, 1.300.000 Akcji Serii D, do 4.000.000 Akcji Serii E, do 4.000.000 Praw do Akcji Serii E, o wartości 
nominalnej 1 zł kaŜda, zamieszczonym na stroni internetowej TESGAS S.A. pod adresem www.tesgas.pl. 
RóŜnice występujące pomiędzy sprawozdaniem jednostkowym a skonsolidowanym zostaną wyjaśnione 
w nocie nr 3 Znaczące zdarzenia i transakcje.  
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie 
wskazano inaczej).  
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na 
dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do 
publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności przez spółki 
wchodzące w skład Grupy. 

2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie  
z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim jednostkowym sprawozdaniem 
finansowym TESGAS S.A. za rok 2009 zamieszczonym w .Prospekcie Emisyjnym TESGAS S.A. 
opublikowanym w związku Publiczną Ofertą 300.000 Akcji Serii B, 4.000.000 Akcji Serii E, oraz w związku  
z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 750.000 Akcji Serii B, 1.300.000 Akcji 
Serii D, do 4.000.000 Akcji Serii E, do 4.000.000 Praw do Akcji Serii E, o wartości nominalnej 1 PLN kaŜda, 
zamieszczonym na stroni internetowej TESGAS S.A. pod adresem www.tesgas.pl. za rok zakończony 31 
grudnia 2009 roku, za wyjątkiem następujących zmian standardów i interpretacji zastosowanych  
od 1 stycznia 2010 roku: 

� MSSF 3 (zmiana) Połączenia jednostek gospodarczych, 
� MSR 27 (zmiana) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, 
� Zmiany do MSSF wynikające z projektu corocznych poprawek (Annual improvements Project 

2009). 
 
MSSF 3 (zmiana) Połączenia jednostek gospodarczych  
Znowelizowany standard wprowadził znaczące zmiany w zakresie księgowych zasad rozliczania 
połączeń. NajwaŜniejsze z nich, które wpłynęły na połączenia przeprowadzone przez Grupę w okresie 6 
miesięcy 2010 roku obejmują: 

� w przypadku kaŜdego połączenia jednostek, jednostka przejmująca wycenia wszelkie 
niekontrolujące udziały w jednostce przejmowanej w wartości godziwej lub w wartości 
proporcjonalnego udziału niekontrolujących udziałów w moŜliwych do zidentyfikowanych 
aktywach netto jednostki przejmowanej. Do rozliczenia połączeń, które miały miejsce w okresie 
6 miesięcy 2010 roku, Grupa zastosowała metodę wyceny udziałów niekontrolujących  
w sposób według proporcjonalnego udziału w moŜliwych do zidentyfikowanych aktywach 
netto jednostki przejmowanej,  

� wycofanie regulacji dotyczących kilkuetapowego nabycia kontroli i wprowadzenie w ich 
miejsce zasady wyceny dotychczas posiadanych przez przejmującego inwestycji (pakietów 
akcji lub udziałów jednostki zaleŜnej), w wartości godziwej określonej według stanu na dzień 
przejęcia. Powstałe z przeceny inwestycji zyski lub straty ujmowane są w rachunku zysków i strat 
Grupy. W okresie 6 miesięcy 2010 roku zdarzenia opisane w tym punkcie nie miały miejsca. 

� nowe zasady wyceny warunkowego wynagrodzenia za przejęcie, które ujmowane jest  
w korespondencji z zobowiązaniem finansowym. Zmiana wartości godziwej zobowiązania 
finansowego na kolejne dni bilansowe wpływa na zyski lub straty Grupy. W okresie 6 miesięcy 
2010 roku zdarzenia opisane w tym punkcie nie miały miejsca. 

� zmiana podejścia do kosztów związanych z przeprowadzeniem połączenia, które według 
znowelizowanego standardu ujmowane są w rachunku zysków i strat Grupy, a nie jak 
dotychczas jako element kosztu połączenia i tym samym wartości firmy.        

 
Znowelizowany MSSF 3 Grupa wdroŜyła prospektywnie do połączeń, które miały miejsce w okresie  
od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku. Ze względu na sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego po raz pierwszy, Grupa wykazała równieŜ koszty związane z przeprowadzeniem 
połączenia Spółki Segus Sp. z o.o. w rachunku zysków i strat Grupy w okresie objętym sprawozdaniem. 
Nie dokonywano retrospektywnego przekształcenia okresów porównywalnych. Zastosowanie nowych 
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regulacji w pierwszym półroczu 2010 roku wpłynęło na obniŜenie wyniku finansowego Grupy (ujęcie  
w pozycji „Koszty ogólnego zarządu” o kwotę 16 tys. PLN w związku z ujęciem w wyniku finansowym 
kosztów bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem połączenia:  

− Segus Sp. z o.o. – koszty związane z przeprowadzeniem połączenia wynoszą 6 tys. PLN.  
− Stal Warsztat Sp. z o.o. - koszty związane z przeprowadzeniem połączenia wynoszą 10 

tys. PLN. 
 
MSR 27 (zmiana) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe 
Znowelizowany standard wprowadził przede wszystkim zmiany w sposobie ujmowania transakcji 
pomiędzy jednostką dominującą a mniejszością. Transakcje nabycia oraz sprzedaŜy udziałów lub akcji  
jednostki zaleŜnej, które nie skutkują utratą kontroli przez spółkę dominującą, uznawane są za transakcje 
o charakterze kapitałowym, a zatem nie mają wpływu na skonsolidowany rachunek zysków i strat.  
 
 
Zmiany do MSSF wynikające z projektu corocznych poprawek (Annual improvements Project 2009) 
W ramach corocznych poprawek do MSSF, wprowadzono szereg nieznacznych zmian standardów,  
z których na uwagę zasługuje zmiana MSR 17 Leasing. MSR 17 zmienia podejście do leasingu gruntów, 
które według dotychczas obowiązujących regulacji klasyfikowane były jako leasing operacyjny. 
Według nowego podejścia klasyfikacja leasingu gruntu jako finansowy lub operacyjny opiera się na 
zasadach ogólnych. Znowelizowane regulacje nie mają wpływu na niniejsze skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy poniewaŜ leasingu gruntu w okresach wcześniejszych klasyfikowany był 
jako leasing finansowy, z powodu załoŜenia, Ŝe tytuł prawny własności leasingowanego gruntu przejdzie 
na leasingobiorcę przed końcem okresu leasingu.  
 
 

2.3. Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości 

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy sporządzonym za okres 6 miesięcy 
zakończonym w dniu 30 czerwca 2010 roku nie dokonano korekty błędów.  
 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miały 
miejsce zdarzenia i transakcje, które wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe:  
− sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego po raz pierwszy, spowodowało powstanie 

dodatkowych przychodów i kosztów, w związku z ujęciem spółki zaleŜnej Segus Sp. z o.o. (która 
stała się jednostką zaleŜną przed okresem za który zostało sporządzone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz przed okresem porównywalnym) w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. Dotychczas jednostka dominująca korzystała ze zwolnienia z obowiązku sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przewidzianego w MSR 27 pkt 10. W związku  
z  pierwszym ujęciem spółki Segus Sp. z o.o. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
powstały poniŜsze korekty konsolidacyjne mające wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej 
TESGAS.  
� w związku z pozostawieniem w spółce Segus Sp. z o.o. zysków z lat ubiegłych, kwocie 956 tys. 
PLN, zwiększa w okresie objętym sprawozdaniem rachunek zysków i strat w pozycji „Pozostałe 
przychody operacyjne”, 
� koszty związane z przeprowadzeniem przejęcia spółki zaleŜnej Segus Sp. z o.o. zostały zaliczone 
do „Kosztów ogólnego zarządu” w kwocie 6 tys. PLN, pomimo dokonania przejęcia w okresach 
wcześniejszych, 
 

− objęcie kontroli nad Stal Warsztat Sp. z o.o. – w wyniku transakcji nabycia udziałów w dniu 5 marca 
2010 roku w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o., spółka ta stała się jednostką zaleŜną.  
� W momencie objęcia kontroli powstał zysk z okazyjnego nabycia ustalony jako nadwyŜka 
nabytych aktywów i przejętych zobowiązań przypadających na jednostkę przejmującą nad 
przekazaną zapłatą. Zysk z okazyjnego nabycia w kwocie 862 tys. zł został jednorazowo wykazany 
w rachunku zysków i strat zwiększając zysk (strata) przed opodatkowaniem. 
� koszty związane z przeprowadzeniem przejęcia spółki zaleŜnej Stal Warsztat Sp. z o.o. zostały 
zaliczone do „Kosztów ogólnego zarządu” w kwocie 10 tys. PLN, zgodnie ze zaktualizowanym MSSF 
3.  
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− Ujęcie kosztów emisji związanych z Publiczną Ofertą, której przedmiotem była sprzedaŜ 300.000 akcji 
serii B oraz 4.000.000 akcji serii E – w związku z prowadzoną przez TESGAS S.A. Publiczną Ofertą akcji 
Grupa ponosi koszty związane z przeprowadzeniem emisji oraz wprowadzeniem instrumentów 
kapitałowych na giełdę papierów wartościowych. Na koszty emisji składają się m. in. koszty 
doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, koszty audytora, koszty administracyjne, 
notarialne. Na dzień 30 czerwca 2010 roku poniesiono koszty emisji w wysokości 1.198 tys. PLN.  
Koszty emisji dotyczą wprowadzanych na giełdę papierów wartościowych następujących 
instrumentów finansowych: 
�  750.000 Akcji Serii B  
� 1.300.000 Akcji Serii D  
� 4.000.000 Akcji Serii E.   
Zgodnie z zapisami MSR 32 koszty emisji powinny być przypisane do wszystkich wprowadzanych 
instrumentów finansowych na giełdę papierów wartościowych. W związku z tym podział kosztów 
emisji został dokonany w oparciu o wpływy z emisji poszczególnych instrumentów finansowych i 
wynosił: 

� koszty związane z wprowadzeniem na giełdę papierów wartościowych akcji serii B i D 
wynoszą 125 tys. zł 

� koszty emisji akcji serii E wynoszą 1.073 tys. zł 
Koszty emisji akcji serii E obniŜają agio, natomiast koszty wprowadzenia na giełdę papierów 
wartościowych akcji serii B i D zwiększają koszty w okresie ich poniesienia.  
Jednocześnie w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, TESGAS S.A. 
podpisał umowę na dofinansowanie usług doradczych związanych z procesem upublicznienia 
akcji. Na dzień 30 czerwca 2010 roku istnieje przekonanie, Ŝe TESGAS spełnił warunki związane  
z dotacją. Uprawnia to, zgodnie z MSR 20 do ujęcia dotacji w sprawozdaniu Grupy. Przyznana 
dotacja, refundująca wydatki na doradztwo, zmniejsza koszty emisji. Kwota przyznanej dotacji 
wynosi 360 tys. PLN. Zatem koszty emisji wprowadzenia na giełdę papierów wartościowych akcji serii 
B i D odniesione w rachunku zysków i strat, po umniejszeniu o przyznane dotacje wynoszą 72 tys. zł. 

      

4. Zysk na akcję 

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego podzielony przez średnią waŜoną liczbę akcji zwykłych występujących  
w danym okresie. 
Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji zamiennych 
na akcje Spółki dominującej, wyemitowanego w ramach programu motywacyjnego realizowanego 
przez Grupę. Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniŜej: 
 

Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2010 

od 01.01 do 
30.06.2009 

od 01.01 do 
31.12.2009 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru  

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych 7 050  5 851  6 455  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 262  121  241  

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych 7 312  5 971  6 696  

Działalność kontynuowana  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 015  3 216  7 312  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 1,00  0,55  1,13  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,96  0,54  1,09  

Działalność zaniechana   

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  - - - 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -   -   -   

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -   -   -   

Działalność kontynuowana i zaniechana  

Zysk (strata) netto 7 015  3 216  7 312  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 1,00  0,55  1,13  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,96  0,54  1,09  
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5. Sezonowość działalności 

Działalność Grupy w zakresie segmentu operacyjnego „Usługi dla gazownictwa” cechuje się 
sezonowością - historyczne dane jednostkowe Spółki dominującej wykazują wyŜsze przychody w drugiej 
połowie roku. Przychody ze sprzedaŜy osiągnięte w pierwszym półroczu 2009 roku stanowiły 39% 
rocznego obrotu TESGAS S.A. Sezonowość przychodów w drugim półroczu jest charakterystyczne dla 
firm z sektora budowlanego. Na sezonowość sprzedaŜy wpływ mają równieŜ warunki atmosferyczne  
w okresie zimowym – niskie temperatury mogą w znacznym stopniu ograniczyć prowadzenie prac 
budowlanych.  
 

6. Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych kierownictwo Grupy kieruje się kryterium rodzaju usług, 
dostarczanych przez Grupę Kapitałową TESGAS. KaŜdy z segmentów jest zarządzany odrębnie, z uwagi 
na specyfikę świadczonych usług wymagających odmiennych zasobów oraz podejścia do realizacji.  
 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce. 
Podejmuje on decyzje i analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty)  
z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach 
zarządczych zbieŜny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego., 
Przychody ze sprzedaŜy wykazane w rachunku zysków i strat nie róŜnią się od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nie przypisanych  
do segmentów.  
 
Aktywa Spółki, których nie moŜna bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu 
operacyjnego, nie są alokowane do aktywów segmentów operacyjnych. Do najistotniejszych aktywów 
nie ujmowanych w ramach segmentów operacyjnych naleŜą:  środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, 
poŜyczki udzielone, aktywa z tytułu podatku odroczonego, naleŜności z tytułu podatków  
i innych świadczeń, inwestycje w jednostkach zaleŜnych 
 
Grupa wyróŜnia dwa segmenty operacyjne w ramach którego prowadzi swoja działalność operacyjną: 
− usługi dla gazownictwa, 
− obróbka metali,  
 
W ramach segmentu „usługi dla gazownictwa” wyróŜnia się następujące zakresy wykonywanych usług, 
które moŜna podzielić na dwie grupy usług: wykonawstwo i eksploatacja: 
 

� Realizacja inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego (wykonawstwo), 
� Budowa i remonty sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia (wykonawstwo), 
� Budowa i remonty stacji i kotłowni gazowych (wykonawstwo), 
� Budowa i remonty obiektów związanych z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej 

(wykonawstwo), 
� Projektowanie wszelkich obiektów gazowych (wykonawstwo), 
� Eksploatacja stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia (eksploatacja), 
� Eksploatacja gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia (eksploatacja), 
� Eksploatacja innych obiektów gazowych (np. instalacje LNG, kotłownie gazowe, przemysłowe 
instalacje gazowe, itp.) (eksploatacja), 
� Dowóz THT i napełnianie instalacji nawaniających (eksploatacja), 
� Dostosowywanie instalacji nawaniających do moŜliwości hermetycznego napełniania środkiem 
THT (eksploatacja), 
� Usuwanie z instalacji nawaniających „starego” THT (eksploatacja), 
� Neutralizacja niewielkich wycieków THT z instalacji, zbiorników itp. (eksploatacja). 

Usługi dla gazownictwa wykonywane są przez TESGAS S.A. i jednostkę zaleŜną Segus Sp. z o.o. 
 
Segment obróbki metali został wyodrębniony w I półroczu 2010 roku w wyniku objęcia kontroli nad 
nową spółką w Grupie Kapitałowej TESGAS Stal Warsztat Sp. z o.o. W ramach segmentu „obróbka 
metali” wyróŜnia się następujące zakresy wykonywanych usług:  

 
� Obróbka skrawania (CNC i konwencjonalna),  
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� Obróbka plastyczna blach, 
� Termiczne wypalanie blach, 
� Projektowanie we własnym centrum technologiczno-konstrukcyjnym 
� Wykonawstwo stalowych obudów stacji gazowych i energetycznych, obudów agregatów 

prądotwórczych, elementy połączeń kołnierzowych oraz części urządzeń dla gazownictwa. 
Działalność w zakresie obróbki metali wykonywana jest przez jednostkę zaleŜną Stal Warsztat Sp. z o.o. 
 
 
Segmenty operacyjne, które nie przekroczyły progów ilościowych, prezentowane są w kategorii 
„Pozostałe” i obejmują następujące rodzaje działalności będące źródłem przychodów Spółki: 

� Wynajem nieruchomości,  
� SprzedaŜ towarów i materiałów. 

 
W tabeli poniŜej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach 
niepienięŜnych oraz aktywach segmentów operacyjnych. 
 
 

 Wyszczególnienie  
Usługi dla 

gazownictwa 
Obróbka stali  Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku 

Przychody od klientów zewnętrznych 36 238  3 584  1 374  41 196  

Przychody ze sprzedaŜy między segmentami -  -  -  -  

Przychody ogółem 36 238  3 584  1 374  41 196  

Wynik operacyjny segmentu 9 706  693  447  10 846  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 22 806  5 686  12 926  41 418  

 za okres od 01.01 do 30.06.2009 roku  

Przychody od klientów zewnętrznych 34 734  -  718  35 452  

Przychody ze sprzedaŜy między segmentami -  -  -  -  

Przychody ogółem 34 734  -  718  35 452  

Wynik operacyjny segmentu 7 091  -  459  7 550  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 20 795  -  13 233  34 028  

 za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku 

Przychody od klientów zewnętrznych 89 480  -  1 419  90 899  

Przychody ze sprzedaŜy między segmentami -  -  -  -  

Przychody ogółem 89 480  -  1 419  90 899  

Wynik operacyjny segmentu 15 838  -  701  16 539  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 33 623  -  12 890  46 514  

 
Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy 
Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało poniŜej 
w tabeli: 
 

Wyszczególnienie   
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 

Wynik operacyjny segmentów 10 846  7 550  16 539  

Korekty:  

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 1 394  167  694  

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (4 184) (3 169) (7 189) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami -  - -  

Korekty razem (2 790) (3 002) (6 495) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 056  4 548  10 044  

Przychody finansowe 415  271  616  

Koszty finansowe (-) (753) (783) (1 449) 

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

-  -  -  

Ujemna wartość firmy  862  -  -  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 579  4 036  9 211  
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7. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
PoniŜsza tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych: 
 

Wyszczególnienie   Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku 4 196  14 378  1 212  2 005  623  -  22 414  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  3 783  2 762  506  67  134  7 252  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 1 183  2 503  296  1 348  214  578  6 122  

SprzedaŜ spółki zaleŜnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  (1 180) -  -  -  (124) (1 304) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia) -  -  -  -  -  -  -  

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Amortyzacja (-) -  (335) (376) (351) (116) -  (1 178) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  -  -  -  -  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

RóŜnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2010 roku 5 379  19 148  3 894  3 508  788  588  33 306  

 za okres od 01.01 do 30.06.2009 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009 roku 4 196  14 798  1 100  1 955  686  8  22 744  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  -  -  -  -  -  -  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  54  132  548  85    818  

SprzedaŜ spółki zaleŜnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  (8) -  -  -  (8) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia) -  -  4  -  4  (8) -  

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Amortyzacja (-) -  (249) (209) (428) (91) -  (978) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  -  -  -  -  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

RóŜnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2009 roku 4 196  14 603  1 019  2 075  684  -  22 577  
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Wyszczególnienie   Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009 roku   14 798  1 100  1 955  686  8  22 744  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  -  -  -  -  -  -  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  78  525  852  104  -  1 560  

SprzedaŜ spółki zaleŜnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  (8) -  -  -  (8) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia) -  4  -  -  4  (8) -  

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Amortyzacja (-) -  (499) (410) (803) (171) -  (1 883) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  -  -  -  -  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

RóŜnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2009 roku 4 196  14 382  1 208  2 005  623  -  22 414  

 
W tabeli ruchów środków trwałych w wierszu  „Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych”  zaprezentowano wartość netto środków trwałych na dzień 
01 stycznia 2010 roku spółek zaleŜnych objętych konsolidacją tj. Segus Sp. z o.o .oraz Stal Warsztat Sp. z o.o.   
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8. Wartości niematerialne 

PoniŜsza tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: 
 

Wyszczególnienie   
Znaki 

towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku -  -  201  -  -  698  899  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  -  -  -  -  -  -  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  -  -  -  66  66  

SprzedaŜ spółki zaleŜnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  -  -  -  -  

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia) -  -  81  -  -  (81) -  

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Amortyzacja (-) -  -  (52) -  -  -  (52) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  -  -  -  -  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

RóŜnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2010 roku -  -  230  -  -  684  913  

 za okres od 01.01 do 30.06.2009 roku  

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009 roku -  -  200  -  -  -  200  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  -  -  -  -  -  -  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  59  -  -  -  59  

SprzedaŜ spółki zaleŜnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  -  -  -  -  

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia) -  -  -  -  -  -  -  

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Amortyzacja (-) -  -  (54) -  -  -  (54) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  -  -  -  -  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

RóŜnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto  na dzień 30.06.2009 roku -  -  205  -  -  -  205  
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Wyszczególnienie   
Znaki 

towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku  

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009 roku -  -  200  -  -  -  200  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  -  -  -  -  -  -  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  111  -  -  698  809  

SprzedaŜ spółki zaleŜnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  -  -  -  -  

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia) -  -  -  -  -  -  -  

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Amortyzacja (-) -  -  (110) -  -  -  (110) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  -  -  -  -  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

RóŜnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2009 roku -  -  201  -  -  698  899  

 
Na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa poczyniła zobowiązana na rzecz zakupu sublicencji oprogramowania wraz z pracami 
wdroŜeniowymi w związku z wdroŜeniem systemu klasy ERP IMPULS 5. Poczynione zobowiązania wynoszą odpowiedni 89 tys. PLN oraz 145 tys. PLN.  
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9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

Wyszczególnienie    
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 

Stan na początek okresu 344  219  219  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 14  62  175  

Odpisy odwrócone w okresie (-) (26) (38) (51) 

Inne zmiany (róŜnice kursowe netto z przeliczenia) 89   -  - 

Stan na koniec okresu 421  243  344  

 
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności i poŜyczek: 

Wyszczególnienie    
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 

Stan na początek okresu 734  1 171  1 171  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 27  -  118  

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (165) -  (471) 

Odpisy wykorzystane (-) (50) (83) (83) 

Inne zmiany (róŜnice kursowe netto z przeliczenia) 68  (12) (1) 

Stan na koniec okresu 614  1 076  734  

 
W związku z odpisaniem, w poprzednich okresach sprawozdawczych, przez jednostkę dominującą 
naleŜności od spółki zaleŜnej, w korektach konsolidacyjnych dokonano odwrócenia odpisu oraz 
wyeliminowano zobowiązanie. Wartość korekty wpływająca na rachunek zysków i strat odniesiono  
na „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 122 tys. PLN.  
 
 

10. Kapitał podstawowy 

W okresie sześciu miesięcy 2010 roku Spółka dominująca prowadziła ofertę publiczną, której 
przedmiotem było 4.000.000 nowo emitowanych Akcji Serii E oraz 300.000 Akcji Serii B oferowanych 
przez Panią Marzennę Kocik. Spółka dokonała przydziału akcji w dniu 1 lipca 2010 roku. W tym samym 
dniu środki z emisji zostały przekazane na konto spółki dominującej. W związku z tym wpływy z emisji  
w kwocie brutto 58.000.000 zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym w III kwartale 2010 roku.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące emisji akcji Spółki dominującej zostały zaprezentowane w tabelach 
poniŜej. 
 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 
 

 Wyszczególnienie   30.06.2010 30.06.2009 30.06.2009 

Liczba akcji 7 050  7 050  7 050  

Wartość nominalna akcji (PLN) 1,00  1,00 1,00 

Kapitał podstawowy 7 050  7 050  7 050  

 
 
Kapitał podstawowy po rejestracji podwyŜszenia kapitału o emisję akcji serii E: 
 

 Wyszczególnienie   III kw. 2010 r.*  30.06.2009 30.06.2009 

Liczba akcji 11 050  7 050  7 050  

Wartość nominalna akcji (PLN) 1,00  1,00  1,00  

Kapitał podstawowy 11 050  7 050  7 050  
* - przewidywany termin rejestracji podwyŜszenia kapitału o emisję akcji serii E.  
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Akcje wyemitowane w okresach sprawozdawczych: 

Wyszczególnienie   
Wartość 

nominalna 
serii / emisji 

Liczba akcji 
Cena 

emisyjna 
(PLN) 

Data 
rejestracji 

serii / emisji 

Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2009 roku 

Akcje serii A  5 000  5 000  1,00  11.01.2008 

Akcje serii B 750  750  1,00  02.07.2008 

Akcje serii D 1 300  1 300  1,00 21.08.2009 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2009 roku 7 050  7 050  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2009 roku 7 050  7 050  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2010 roku 7 050  7 050  X X 

11. Programy płatności akcjami 

W Grupie Kapitałowej został wdroŜony program motywacyjny oparty na warunkowym podwyŜszeniu 
kapitału zakładowego zgodnie z art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych. Zasady programu 
motywacyjnego zostały określone uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. 
z dnia 30 maja 2008 roku, oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę 
Nadzorczą Spółki TESGAS. Osobami uprawnionymi w programie motywacyjnym są osoby wskazane 
przez Radę Nadzorczą Spółki spośród członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki oraz 
Członków Zarządów i pracowników Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TESGAS S.A. 
Osoby uprawnione będą mogły objąć warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji zwykłych 
na okaziciela serii C w latach 2009 – 2011. W celu zrealizowania programu motywacyjnego 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. podjęło w dniu 30 maja 2008 roku uchwałę nr 3,  
na mocy której kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyŜszony o kwotę 300.000,00 zł, poprzez 
emisję 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. Emisja akcji serii C 
ma na celu przyznanie praw do ich objęcia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Liczba 
uczestników programu motywacyjnego wynosi mniej niŜ 99 osób. Rejestracja warunkowego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego została dokonana przez sąd rejestrowy w dniu 2 lipca 2008 roku 
(Sygn. akt PO VIII NS – REJ.KRS 11282/08/674). 
W ramach programu motywacyjnego Spółka jest uprawniona do emisji 300.000 imiennych warrantów 
subskrypcyjnych serii A. Jeden warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji serii C po cenie 
emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 1,00 zł. Warranty subskrypcyjne są podzielone na trzy 
równe transze i mogą być obejmowane przez osoby uprawnione w programie motywacyjnym w latach 
2009 - 2011. Warunkiem zaoferowania warrantów subskrypcyjnych w danym roku jest osiągnięcie 
wzrostu zysku netto w danym roku obrotowym o 15% wyŜszego w stosunku do poprzedniego roku 
obrotowego. Wzrost zysku netto musi zostać wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki  
lub w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TESGAS S.A. (jeśli powstanie 
obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego), zatwierdzonym przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Warranty nieobjęte w danej transzy mogą być oferowane  
w następnej transzy. Prawo do objęcia akcji serii C moŜe zostać wykonane najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2011 roku. Po tej dacie prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają. Wykonanie praw  
z warrantu tj. prawo do objęcia akcji serii C Spółki, polega na złoŜeniu Spółce oświadczenia w trybie art. 
451 KSH na formularzu przygotowanym przez Spółkę. W stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz 
akcji serii C zostało wyłączone w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W 2009 roku 
Spółka wyemitowała 96 000 warrantów subskrypcyjnych serii A.  
Ze względu na spełnienie warunków do zaoferowania warrantów za 2009 rok w III kwartale 2010 roku 
zostaną przydzielone 104.000 warrantów z drugiej transzy.  
Zmiana liczby opcji zamiennych na akcje w związku z realizowanymi programami motywacyjnymi 
została zaprezentowana poniŜej: 

 Wyszczególnienie   
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 

Występujące na początku okresu 300 000  300 000  300 000  

Przyznane w okresie (+) -  -  -  

Umorzone w okresie (-) -  -  -  

Wykonane w okresie (-) -  -  -  

Wygasłe w okresie (-) -  -  -  

Występujące na koniec okresu 300 000  300 000  300 000  

MoŜliwe do wykonania na koniec okresu 96 000  -  96 000 
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Od dnia 17.12.2008 roku pracownicy Spółki biorą udział w programie motywacyjnym, w którym mogą 
uzyskać prawo do nabycia opcji zamiennych na akcje (warrantów). Przyznano łącznie 300 000 
uprawnień (Warranty serii A). Do celów wyceny aktuarialnej program podzielono na 3 transze  
po 100 000 uprawnień kaŜda, oznaczając je jako uprawnienia typu A, B i C. Cena wykonania opcji  
w ramach programu wynosi 1,00 PLN. Wartość godziwą 1 opcji ustalono w zaleŜności od typu 
uprawnienia. I tak uprawnienia typu A, B, C wyceniono odpowiednio po: 4,72 zł, 4,77 zł, 4,82 zł. Okres 
nabywania uprawnień do opcji upływa w dniu 14.08.2011. W przypadku nie zrealizowania opcji, ich 
waŜność wygasa w dniu 31.12.2011 roku. 
 
Wartość godziwa opcji przyznanych w okresie 6 miesięcy 2010 roku została oszacowana na dzień ich 
przyznania, przy zastosowaniu następujących załoŜeń: 

 Wyszczególnienie   Program motywacyjny  

Wartość godziwa 1 opcji wyceniona na dzień przyznania 5,69*  

ZałoŜenia przyjęte w modelu wyceny wartości godziwej:  

Oczekiwana dywidenda z akcji (%) 0,00 

Oczekiwana zmienność akcji (%) 0,47 

Stopa procentowa wolna od ryzyka (%) 0,05 

Prognozowany czas trwania (Ŝycia) opcji (w latach) 0,5 dla typu A, 1 dla B, 1,5 dla C  

* Na dzień przyznania uprawnień akcje Jednostki nie były notowane, jako cenę akcji na dzień przyjęcia programu 
ustalono cenę rynkową na poziomie 5,69 zł 
 
Koszt związany z trwaniem programu motywacyjnego w 2010 roku wynosi 241 tys. PLN.  
 

12. Dywidendy 

W okresie sześciu miesięcy 2010 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom  
za rok 2009. Zgodnie z uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk 
wypracowany w 2009 roku w kwocie 7.312.025,02 został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.  
W okresach prezentowanych jako porównywalne równieŜ nie dokonano wypłaty dywidendy. Zysk  
za 2008 rok w kwocie 5.290.491,98 został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych (kwota 
635 536,05) oraz na kapitał zapasowy (w pozostałej części).  
 

13. Naruszenie postanowień umów (kredyty, poŜyczki) 

W okresie sześciu miesięcy 2010 roku Grupa realizowała postanowienia zawartych umów kredytowych 
oraz umów poŜyczek.  
 

14. Rezerwy 

Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w 
poszczególnych okresach przedstawiały się następująco: 
 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

 Wyszczególnienie   

Rezerwy na 
długoterm. 

świadczenia 
pracownicze 

naprawy 
gwarancyjne 

przewidywane 
kary umowne  

razem 

za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku 

Stan na początek okresu 50  270  -  270  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 
okresie 

27  15  70  85  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-) 

(10) -  -  -  

Wykorzystanie rezerw (-) -  -  -  -  

Zwiększenie przez połączenie 
jednostek gospodarczych 

-  -  -  -  

Pozostałe zmiany (róŜnice kursowe 
netto z przeliczenia) 

62  -  -  -  

Stan rezerw na dzień 30.06.2010 roku 130  285  70  355  
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Pozostałe rezerwy, w tym na: 

 Wyszczególnienie   

Rezerwy na 
długoterm. 

świadczenia 
pracownicze 

naprawy 
gwarancyjne 

przewidywane 
kary umowne  

razem 

za okres od 01.01 do 30.06.2009 roku 

Stan na początek okresu 54  183  -  183  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 
okresie 

2  29  -  31  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-) 

-    -  -  

Wykorzystanie rezerw (-) -    -  -  

Zwiększenie przez połączenie 
jednostek gospodarczych 

-    -  -  

Pozostałe zmiany (róŜnice kursowe 
netto z przeliczenia) 

-    -  -  

Stan rezerw na dzień 30.06.2009 roku 56  212  -  213  

za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku 

Stan na początek okresu 54  183  -  183  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 
okresie 

-  87  -  87  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-) 

(4)   -  -  

Wykorzystanie rezerw (-) -    -  -  

Zwiększenie przez połączenie 
jednostek gospodarczych 

-    -  -  

Pozostałe zmiany (róŜnice kursowe 
netto z przeliczenia) 

-    -  -  

Stan rezerw na dzień 31.12.2009 roku 50  270  -  270  

 

15. Zobowiązania warunkowe 

Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym 
dotyczących jednostek powiązanych) przedstawia się następująco: 

 Wyszczególnienie    30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 

Wobec jednostek powiązanych wyłączonych z konsolidacji: 

Poręczenie spłaty zobowiązań -   -   -   

Gwarancje udzielone -   -   -   

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -   -   -   

Sprawy sporne i sądowe -   -   -   

Inne zobowiązania warunkowe -   -   -   

Jednostki powiązane wyłączone z konsolidacji razem -   -   -   

Wobec jednostek stowarzyszonych:  

Poręczenie spłaty zobowiązań -   -   -   

Gwarancje udzielone -   -   -   

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -   -   -   

Sprawy sporne i sądowe -   -   -   

Inne zobowiązania warunkowe -   -   -   

Jednostki stowarzyszone razem -   -   -   

Wobec pozostałych jednostek:  

Poręczenie spłaty zobowiązań -   -   -   

Gwarancje udzielone 2 749  3 385  2 598  

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną 3 318  2 585  4 446  

Sprawy sporne i sądowe -   -   -   

Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym -   -   -   

Inne zobowiązania warunkowe -   -   -   

Pozostałe jednostki razem 6 067  5 970  7 044  

Zobowiązania warunkowe ogółem 6 067  5 970  7 044  
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W okresie sześciu miesięcy 2010 roku Grupa nie była stroną postępowań sądowych. Z tego teŜ powodu 
nie utworzono rezerwy na prawdopodobne koszty. 

16. Połączenia jednostek gospodarczych 

PoniŜej zaprezentowano jednostki przejęte przez Grupę w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2010 roku 
oraz ustalone kwoty wartości firmy oraz zysków wynikające z rozliczonych w tym okresie przejęć: 
 

Wynagrodzenie: 

Wyszczególnienie   
Data 

przejęcia 

Procent 
przejętych 

instrumentów 
kapitałowych 

z prawem 
głosu 

przejmujący mniejszość 

Aktywa 
netto 

przejętej 
jednostki 
(wartość 
godziwa) 

Wartość 
firmy (+) / 

zysk (-) 

Zyski 
zatrzymane 
(połączenie 
pod wspólną 

kontrolą) 

Stal Warsztat Sp. z 
o.o. 

2010-03-05 50,04% 989 678 1 848 438 3 699 836 (861 720) - 

 
W dniu 5 marca 2010 roku spółka dominująca nabyła 50,04% udziałów Stal Warsztat Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, która prowadzi działalność w ramach segmentu operacyjnego „Obróbka metali” Spółka 
dominująca dokonała przejęcia w celu pozyskanie przez TESGAS S.A. własnych zasobów projektowych  
i wykonawczych, słuŜących produkcji konstrukcji i elementów stalowych, w tym specjalistycznych 
urządzeń gazowych, oraz budowie przez Grupę 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.  
Wynagrodzenie przekazane przez Spółkę dominującą poprzednim właścicielom wyniosło 990 tys. PLN  
i obejmowało cenę zakupu udziałów opłaconą w środkach pienięŜnych.  
Wycena wartości godziwej zidentyfikowanych przez Grupę pozycji aktywów oraz zobowiązań przejętej 
spółki została zakończona na poprzedni dzień bilansowy tj. na 1 stycznia 2010 roku, ze względu  
na nieistotne zmiany pozycji aktywów i pasywów w okresie od zakończenia poprzedniego dnia 
bilansowego do dnia objęcia kontroli.  
 

Stal Warsztat  

Wyszczególnienie    Wartość godziwa na 
dzień przejęcia 

Korekty 
Wartość bilansowa przed 

połączeniem 

Aktywa 

Wartości niematerialne 7  - 7  

Rzeczowe aktywa trwałe 4 220  - 4 220  

Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego  

53  - 53  

Zapasy 749  - 749  

NaleŜności i poŜyczki 2 241  - 2 241  

Pozostałe aktywa 51  - 51  

Środki pienięŜne 114  - 114  

Aktywa razem 7 435  -  7 435  

Zobowiązania  

Rezerwa z tytułu podatku 
odroczonego 

150   - 150  

Rezerwy 209   - 209  

Kredyty, poŜyczki 2 018   - 2 018  

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług 

1 233   - 1 233  

Pozostałe zobowiązania 124   - 124  

Zobowiązania razem 3 735  -  3 735  

Wartość godziwa aktywów netto 3 700   -  - 
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Stal Warsztat  

Wyszczególnienie    Wartość godziwa na 
dzień przejęcia 

Korekty 
Wartość bilansowa przed 

połączeniem 

Wartość firmy (+) / Zysk (-) (862)  -  - 

Wynagrodzenie za przejętą 
jednostkę: 

2 838   -  - 

Mniejszość: -   -  - 

Udziały mniejszości 1 848   -  - 

Przejmujący: -   -  - 

środki pienięŜne 990   -  - 

instrumenty kapitałowe 
przejmującego 

 -  -  - 

zobowiązania wobec poprzednich 
właścicieli 

 -  -  - 

wynagrodzenie warunkowe  -  -  - 

wartość godziwa inwestycji 
posiadanych 
przed przejęciem (nabycie 
kilkuetapowe) 

 -  -  - 

inne  -  -  - 

 
W wyniku rozliczenia transakcji przejęcia w przychodach okresu ujęto zysk z okazyjnego nabycia spółki 
w kwocie 862 tys. zł. 
Dodatkowe koszty przeprowadzenia przejęcia w kwocie 10 tys. PLN, nie stanowią wynagrodzenia za 
kontrolę i zostały przez Grupę ujęte jako koszt w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji 
„Koszty ogólnego zarządu”. 
 
Zysk na okazyjnym nabyciu wynikający z rozliczenia połączeń jednostek gospodarczych nie ma wpływu  
na ustalenie podstawy do podatku dochodowego.  
 
 
Przekazane wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu udziałów, która do dnia 30.06.2010 została 
opłacona gotówką w kwocie 990 tys. PLN. W związku z tym wydatki netto na nabycia jednostek 
zaleŜnych ujęte w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych wynoszą 990 tys. PLN. 
 

17. Działalność zaniechana 

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2010 roku nie miało miejsca zaniechanie którejkolwiek 
z prowadzonych działalności Grupy.  

18. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek. 
 
PoniŜej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy: 
 

Wyszczególnienie    
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 617  347  657  

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy -  -  -  

Płatności w formie akcji własnych -  -  -  

Pozostałe świadczenia 41  28  78  

Razem 658  375  735  
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Przychody z działalności operacyjnej NaleŜności 

Wyszczególnienie    od 01.01 
do 

30.06.2010 

od 01.01 
do 

30.06.2009 

od 01.01 
do 

31.12.2009 
30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 

SprzedaŜ do: 

Jednostki dominującej  -  -  - -   -  - 

Jednostki zaleŜnej -  -  -  -  -  -  

Jednostki stowarzyszonej - - - -  - - 

Wspólnego przedsięwzięcia -  -  -  - -  -  

Kluczowego personelu 
kierowniczego 

-  -  -  -  -  -  

Pozostałych podmiotów 
powiązanych 

- - - - 122 122 

Razem  -    - - - 122 122 

  
Zakup Zobowiązania 

Wyszczególnienie    od 01.01 
do 

30.06.2010 

od 01.01 
do 

30.06.2009 

od 01.01 
do 

31.12.2009 
30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 

Zakup od:  

Jednostki dominującej -  -  -  - -  -  

Jednostki zaleŜnej  - 889  2 059  -  348 405  

Jednostki stowarzyszonej -  -  -  -  -  -  

Wspólnego przedsięwzięcia -  -  -  -  -  -  

Kluczowego personelu 
kierowniczego 

-  -  -  69 -  -  

Pozostałych podmiotów 
powiązanych 

-  368  727 -  16  107 

Razem  -   1 257 2 786 69  364   512   

 
W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały udzielone poŜyczki podmiotom powiązanym.  
  
Na dzień 30 czerwca 2009 roku Grupa wykazywała poŜyczkę udzieloną przez kluczowy personel 
kierowniczy w kwocie 1 547 tys. zł. natomiast na dzień 31 grudnia 2009 zobowiązanie z tego tytułu 
wynosiło 1 581 tys. PLN.  
 

19. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30.06.2010 miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres pierwszych 6 miesięcy 2010 roku: 
 

� W związku z Publiczną Ofertą prowadzoną w okresie od 10 czerwca do 1 lipca 2010 roku, której 
przedmiotem była sprzedaŜ 300.000 akcji serii B oraz 4.000.000 akcji serii E, w dniu 1 lipca Zarząd 
Spółki TESGAS S.A. dokonał przydziału 4.000.000 Akcji Serii E. Jednocześnie pani Marzenna Kocik 
dokonała przydziału 300.000 sprzedawanych Akcji Serii B. Tym samym łącznie przydzielono 4.300.000 
akcji oferowanych, tj. wszystkie akcje oferowane w ofercie publicznej, z czego w Transzy 
Instytucjonalnej przydzielono 3.650.000 akcji oferowanych, natomiast w transzy indywidualnej 
przydzielono 650.000 akcji oferowanych. Zapisy w transzy instytucjonalnej nie podlegały redukcji. 
Stopa redukcji zapisów w transzy indywidualnej wyniosła 17,9%. Wartość przeprowadzonej oferty 
publicznej wyniosła 62.350.000, z czego Spółka dominująca pozyskała 58.000.000 PLN. Środki z emisji 
w dniu 1 lipca zostały przekazane na konto TESGAS S.A.   
� W dniu 19 lipca 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił 
o dopuszczeniu i wprowadzeniu z dniem 21 lipca 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego 
na rynku równoległym następujące papiery wartościowy Spółki TESGAS S.A.: 

− 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,  
− 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii D,  
− 4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.  

Jednocześnie w związku ze zmianą rynku notowań akcji TESGAS S.A. Zarząd Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 lipca 2010 roku postanowił wykluczyć z dniem 21 lipca 
2010 roku, z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect notowane akcje TESGAS S.A. 
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Ostatnim dniem notowań akcji spółki TESGAS S.A. na rynku NewConnect był dzień 20 lipca 2010 
roku. W dniu 21 lipca 2010 roku rozpoczęto notowania akcji TESGAS S.A. na rynku głównym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
� W dniu 4 sierpnia 2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt PO.VIII NS-
REJ.KRS/19109/10/357 nastąpiła rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego, w wyniku emisji 
4.000.000 akcji serii E, z kwoty 7.050.000 PLN do kwoty 11.050.000 PLN. Po podwyŜszeniu kapitału, 
kapitał zakładowy TESGAS S.A. składa się z:  

− 5.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 1,00 
PLN kaŜda,  
− 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda,  
− 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda,  
− 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda.  

Łączna liczb  głosów z akcji wynosi 16.050.000 z czego:  
− na akcje uprzywilejowane serii A przypada 10.000.000 głosów co stanowi 62,31% ogólnej 
liczby głosów,  
− na akcje zwykłe serii B przypada 750.000 głosów co stanowi 4,67% ogólnej liczby głosów,  
− na akcje zwykłe serii D przypada 1.300.000 głosów, co stanowi 8,10% ogólnej liczby głosów,  
− na akcje zwykłe serii E przypada 4.000.000 głosów, co stanowi 24,92% ogólnej liczby głosów. 

 
� W dniu 13 sierpnia 2010 roku pomiędzy TESGAS S.A. a panem Piotrem Ćwiertnią oraz LABOCUS 
Ltd., spółką z siedzibą na Cyprze, pod adresem Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, 
zarejestrowaną na Cyprze pod numerem HE 266690 („Labocus”) została zawarta umowa sprzedaŜy 
udziałów („Umowa Przyrzeczona”). Umowa Przyrzeczona stanowi wykonanie postanowień umowy 
inwestycyjnej z dnia 11 maja 2010 roku („Umowa Inwestycyjna”). Umowa inwestycyjna zakładała 
dokonanie przez TESGAS S.A. inwestycji polegającej na nabyciu od Labocus 640 udziałów w spółce 
Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (PI Ćwiertnia, Spółka) o łącznej wartości nominalnej 
320.000 PLN. Na mocy Umowy Przyrzeczonej Labocus sprzedał TESGAS S.A. 640 udziałów w spółce 
Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Poznaniu (ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 242877, o wartości nominalnej 500 PLN kaŜdy udział, o łącznej 
wartości nominalnej 320.000 PLN, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki wolnych od 
wszelkich obciąŜeń, uprawniających do 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki za cenę 
w kwocie 30.000.000 PLN Źródłem finansowania zakupu udziałów są środki własne pochodzące  
z podwyŜszenia kapitału zakładowego TESGAS S.A. w drodze emisji akcji serii E w trybie oferty 
publicznej. Zawarcie umowy nabycia udziałów w PI Ćwiertnia stanowi realizację jednego z celów 
emisji 4.000.000 akcji serii E w ramach oferty publicznej TESGAS S.A., która została przeprowadzona 
na podstawie prospektu emisyjnego TESGAS S.A. w miesiącach czerwcu i lipcu 2010 r. W wyniku 
nabycia udziałów TESGAS S.A. stał się dominującym udziałowcem Spółki. Ponadto, dnia 13 sierpnia 
2010 roku pomiędzy TESGAS S.A. („Zastawnikiem”) a Labocus („Zastawcą”) została zawarta umowa 
zastawu zwykłego i rejestrowego na 160 udziałach Zastawcy („Udziały”), o wartości 500 PLN kaŜdy, 
o łącznej wartości nominalnej 80.000 PLN, stanowiących 20% kapitału zakładowego PI Ćwiertnia 
(„Umowa Zastawu”). Umowa została zawarta w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych  
w Umowie Inwestycyjnej oraz w celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika wobec Zastawcy 
wynikających z Umowy Inwestycyjnej. Umowa Zastawu zabezpiecza wierzytelności pienięŜne 
Zastawnika, powstałe od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej do upływu 6 (sześciu) lat od dnia 
zawarcia Umowy Zastawu w stosunku do pana Piotra Ćwiertni oraz Zastawcy. Wysokość 
zabezpieczonych wierzytelności nie jest znana w dniu zawarcia umowy, ale strony ustaliły,  
Ŝe całkowita wysokość tych wierzytelności nie przekroczy kwoty 30.000.000 PLN. Do dnia rejestracji 
Zastawu Rejestrowego w rejestrze zastawów lub do dnia zaspokojenia i pełnej spłaty 
zabezpieczonych wierzytelności (w zaleŜności, który z tych dni nastąpi pierwszy), celem 
zabezpieczenia wierzytelności Zastawca, działając na podstawie art. 306 i n. Kodeksu cywilnego 
ustanowił na udziałach, na rzecz Zastawnika zastaw zwykły. Wszelkie prawa niemajątkowe, w tym 
prawo głosu, jak równieŜ prawa do uzyskiwania świadczeń majątkowych od Spółki będą 
wykonywane przez Zastawcę. Umowa inwestycyjna przewiduje równieŜ moŜliwość odkupienia 
pozostałych 20% udziałów w PI Ćwiertnia.  
W kaŜdym roku obrotowym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 
Labocus będzie uprawniony do sprzedaŜy na rzecz Inwestora 40 udziałów posiadanych w Spółce 
(„Opcja PUT”) pod warunkiem, Ŝe zysk netto za rok obrotowy, poprzedzający bezpośrednio dany 
rok, w którym ma nastąpić wykonanie Opcji PUT osiągnie poziom określony w Umowie 
inwestycyjnej. W przypadku zrealizowania w roku obrotowym, poprzedzającym złoŜenie 
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zawiadomienia o skorzystaniu z Opcji PUT zysku netto, na poziomie równym planowanemu zyskowi 
netto, określonemu dla danego roku w Umowie inwestycyjnej, łączna cena za odkupywane 40 
udziałów wynosić będzie 1.875.000 PLN. W przypadku zrealizowania w roku obrotowym, 
poprzedzającym złoŜenie zawiadomienia o skorzystaniu z Opcji PUT zysku netto, na poziomie 
wyŜszym niŜ planowany zysk netto określony dla danego roku, Labocus przysługiwać będzie prawo 
do nadwyŜki określonej w Umowie inwestycyjnej.  
W kaŜdym roku obrotowym w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku TESGAS 
S.A. będzie przysługiwało prawo wykupienia wszystkich bądź określonej przez TESGAS części 
(według decyzji TESGAS S.A.) udziałów posiadanych przez Labocus w spółce PI Ćwiertnia („Opcja 
CALL”). W celu skorzystania z Opcji CALL, TESGAS będzie uprawniony przedłoŜyć Labocus 
zawiadomienie o skorzystaniu z Opcji CALL, w którym określi w szczególności liczbę udziałów w 
Spółce, które zamierza nabyć, przy czym, jeŜeli wcześniej w tym samym roku Labocus złoŜy 
zawiadomienie o skorzystaniu z Opcji PUT, wówczas TESGAS będzie mógł wykonać Opcję CALL 
wyłącznie w odniesieniu do udziałów nie objętych Opcją PUT. W przypadku zrealizowania w roku 
obrotowym, poprzedzającym złoŜenie zawiadomienia o skorzystaniu z Opcji CALL,  zysku netto na 
poziomie równym planowanemu zyskowi netto dla danego roku zgodnie z Umową inwestycyjną. 
Łączna cena za odkupywane udziały stanowić będzie iloczyn liczby wszystkich udziałów 
odkupywanych w ramach Opcji CALL w danym roku oraz kwoty w wysokości 46.875 PLN.  
Szczegółowe warunki Umowy Przyrzeczonej oraz umowy Inwestycyjnej zamieszczono w raportach 
bieŜących nr 30/2010 oraz 8/2010. W związku z zawartymi w umowach, związanych z przejęciem PI 
Ćwiertnia, instrumentami finansowymi na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej zostanie określona 
wartość OPCJI CALL i OPCJI PUT na podstawie wyceny aktuarialnej.  

 

20. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 

NaleŜności (zobowiązana) z tytułu świadczonych w poszczególnych okresach usług budowlanych 
prezentuje poniŜsza tabela: 

Wyszczególnienie    
od 01.01 do 

30.06.2010 
od 01.01 do 

30.06.2009 
od 01.01 do 

31.12.2009 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 16 290 637  15 491 749  26 349 112,85 

Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+) -    - - 

Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-) (3 675) (16 996) (41 378,20) 

Przychody z umów narastająco ujęte do dnia bilansowego 16 286 962  15 474 752  26 307 734,65 

Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 16 698 978  16 255 255  32 850 623,13 

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: (412 016) (780 502) (6 542 888,48) 

naleŜności z tytułu umów o usługę budowlaną 1 939 282  2 202 577  759 856,22 

zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 2 351 299  2 983 080  7 302 744,70 

21. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

W okresach objętych skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia 
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku 
do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

� kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2010 4,1458 PLN/EUR, 
30.06.2009 4,4696 PLN/EUR, 31.12.2009 4,1082 PLN/EUR,   

� średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2010 4,0042 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2009 
4,5184  PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2009 4,3406 PLN/EUR,   

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz 
skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŜnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 
 

od 01.01 
do 

30.06.2010 

od 01.01 
do 

30.06.2009 

od 01.01 
do 

31.12.2009 

od 01.01 
do 

30.06.2010 

od 01.01 
do 

30.06.2009 

od 01.01 
do 

31.12.2009 Wyszczególnienie    

tys. PLN  tys. EUR 
Rachunek zysków i strat 
Przychody ze sprzedaŜy 41 308  35 491  90 971  10 316 7 855  20 958  
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

8 056  4 548  10 044  2 012 1 007  2 314  

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

8 579  4 036  9 211  2 143 893  2 122  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowe TESGAS  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2010 – 30.06.2010 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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od 01.01 
do 

30.06.2010 

od 01.01 
do 

30.06.2009 

od 01.01 
do 

31.12.2009 

od 01.01 
do 

30.06.2010 

od 01.01 
do 

30.06.2009 

od 01.01 
do 

31.12.2009 Wyszczególnienie    

tys. PLN  tys. EUR 
Zysk (strata) netto 7 337  3 216  7 312  1 832 712  1 685  
Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

7 015  3 216  7 312  1 752 712  1 685  

Zysk na akcję (PLN) 1,00  0,55  1,13  0,25 0,12  0,26  

Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,96  0,54  1,09  0,24 0,12  0,25  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,0042  4,5184  4,3406  

Rachunek przepływów pienięŜnych 
Środki pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej 

6 692  2 836  11 141  1 671 628  2 567  

Środki pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(4 671) (1 754) (3 115) -1 166 (388) (718) 

Środki pienięŜne netto z 
działalności finansowej 

(3 916) 7 109  5 550  -978 1 573  1 279  

Zmiana netto stanu środków 
pienięŜnych i ich ekwiwalentów 

(1 895) 8 190  13 576  -473 1 813  3 128  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,0042  4,5184  4,3406  

Bilans 

Aktywa 88 929  70 936  96 221  21 450 15 871  23 422  

Zobowiązania długoterminowe 20 545  19 964  17 948  4 956 4 467  4 369  

Zobowiązania krótkoterminowe 22 333  18 723  41 740  5 387 4 189  10 160  

Kapitał własny 46 051  32 248  36 534  11 108 7 215  8 893  
Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

44 211  32 248  36 534  10 664 7 215  8 893  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,1458 4,4696  4,1082  

 

22. Zatwierdzenie do publikacji 

 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy 
zakończony 30.06.2010 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd Spółki dominującej w dniu 16 sierpnia 2010 roku. 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Dąbrowa, dnia 
16 sierpnia 2010 roku Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu 

 

Dąbrowa, dnia 
16 sierpnia 2010 roku Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu 

 

Dąbrowa, dnia 
16 sierpnia 2010 roku Marzenna Kocik Członek Zarządu 

 

 
Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Dąbrowa, dnia 
16 sierpnia 2010 roku Marcin Szrejter 

Dyr. ds. finansowych/ 
Główny księgowy 

 

 


