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WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS  

Lp. Wyszczególnienie 
w tys. PLN w tys. EUR 

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

1 Przychody ze sprzedaży 36 718 23 272  57 542 8 661 5 479  13 556 

2 Zysk brutto na sprzedaży 6 575  715  3 938  1 551  168  928  

3 Zysk na działalności operacyjnej  683 (4 954) (6 495) 161 (1 166) (1 530) 

4 Zysk brutto 537 (4 824) (6 356) 127 (1 136) (1 497) 

5 Zysk netto (136) (5 384) (6 597) (32) (1 268) (1 554) 

6 
Zysk netto z działalności 
kontynuowanej 

(136) (5 384) (6 597) (32) (1 268) (1 554) 

7 
Zysk netto przypisany 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

(208) (5 326) (6 698) (49) (1 254) (1 578) 

8 
Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

(3 761) 1 259  749 (887) 296  176 

9 
Środki pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(1 062) (1 533) (3 485) (251) (361) (821) 

10 
Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej 

(1 472) (989) (2 575) (347) (233) (607) 

11 
Zwiększenie/zmniejszenie netto 
stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(6 295) (1 262) (5 311) (1 485) (297) (1 251) 

12 Aktywa razem 89 028 89 938  97 449 20 412 21 279  23 364 

13 Zobowiązania długoterminowe 7 103 7 184  6 508 1 628 1 700  1 560 

14 Zobowiązania krótkoterminowe 13 990 13 327  22 726 3 208 3 153  5 449 

15 Kapitał własny ogółem 67 936 69 427  68 215 15 576 16 427  16 355 

16 
Kapitał własny akcjonariuszy 
jednostki dominującej 

67 198 68 921  67 549 15 407 16 307  16 195 

17 Kapitał podstawowy 11 350 11 350  11 350 2 602 2 685  2 721 

18 Liczba akcji (w szt.) 11 350000 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000 

19 
Rozwadniające potencjalne 
akcje zwykłe (w szt.) 

- - - - - - 

20 
Zysk należny akcjonariuszom 
jednostki dominującej na jedną 
akcję zwykłą (PLN/EUR) 

(0,02) (0,47) (0,59) (0,00) (0,11) (0,14) 

21 

Rozwodniony zysk należny 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej na jedną akcję 
zwykłą (PLN/EUR) 

(0,02) (0,47) (0,59) (0,00) (0,11) (0,14) 

22 

Wartość księgowa na jedną 
akcję należna akcjonariuszom 
jednostki dominującej 
(PLN/EUR) 

5,92 6,07 5,95 1,36 1,44 1,43 
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23 

Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję należna 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej (PLN/EUR) 

5,92 6,07 5,95 1,36 1,44 1,43 

 

  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa TESGAS  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 – 30.06.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 6 

WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. 

Lp. Wyszczególnienie 
w tys. PLN w tys. EUR 

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

1 Przychody ze sprzedaży 27 314 15 556  39 752 6 443 3 662  9 365 

2 Zysk brutto na sprzedaży 3 870 (733) 710 913 (173) 167 

3 Zysk brutto 206 (4 606) (6 381) 49 (1 085) (1 503) 

4 Zysk netto (408) (5 137) (6 659) (96) (1 210) (1 569) 

5 
Zysk netto z działalności 
kontynuowanej 

(408) (5 137) (6 659) (96) (1 210) (1 569) 

6 
Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

(3 932) 1 839  941 (928) 433  222 

7 
Środki pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(940) (1 102) (3 199) (222) (259) (754) 

8 
Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej 

(1 199) (974) (2 281) (283) (229) (537) 

9 
Zwiększenie/zmniejszenie netto 
stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(6 072) (237) (4 539) (1 432) (56) (1 069) 

10 Aktywa razem 78 579 79 906  87 510 18 016 18 906  20 981 

11 Zobowiązania długoterminowe 5 419 4 968  4 614 1 243 1 175  1 106 

12 Zobowiązania krótkoterminowe 9 156 8 900  18 380 2 099 2 106  4 407 

13 Kapitał własny ogółem 64 003 66 038  64 517 14 674 15 625  15 468 

14 Kapitał podstawowy 11 350 11 350  11 350 2 602 2 685  2 721 

15 Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000 

16 
Rozwadniające potencjalne akcje 
zwykłe (w szt.) 

- - - - -  - 

17 
Zysk na jedną akcję zwykłą 
(PLN/EUR) 

(0,04) (0,45) (0,59) (0,01) (0,11) (0,14) 

18 
Rozwodniony zysk na jedną akcję 
zwykłą (PLN/EUR) 

(0,04) (0,45) (0,59) (0,01) (0,11) (0,14) 

19 
Wartość księgowa na jedną akcję 
(PLN/EUR) 

5,64 5,82 5,68 1,29 1,38 1,36 

20 
Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję (PLN/EUR) 

5,64 5,82 5,68 1,29 1,38 1,36 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS 

 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) - AKTYWA 

AKTYWA 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Aktywa trwałe    

Wartość firmy - -  - 

Wartości niematerialne 77  140  64 

Rzeczowe aktywa trwałe 44 466  44 059  43 733 

Nieruchomości inwestycyjne 5 055  5 290  5 180 

Inwestycje w jednostkach zależnych -  -  - 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -  -  - 

Należności i pożyczki 625  626  629 

Pochodne instrumenty finansowe -  -  - 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -  -  - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13  18  14 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 780  1 688  2 275 

Aktywa trwałe razem 53 015 51 821  51 896 

Aktywa obrotowe  

Zapasy 7 123 6 559  9 163 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 11 606 5 487  6 502 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11 096 9 440  17 595 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -  - 

Pożyczki - -  - 

Pochodne instrumenty finansowe - -  - 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - -  - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 543 642  354 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 645 15 989  11 940 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -  - 

Aktywa obrotowe razem 36 013 38 116  45 553 

Aktywa razem 89 028 89 938  97 449 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) - PASYWA 

PASYWA 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Kapitał własny  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:  

Kapitał podstawowy 11 350 11 350  11 350 

Akcje własne (-) - -  - 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 62 968 62 968  62 968 

Pozostałe kapitały - -  - 

Zyski zatrzymane: (7 121) (5 397) (6 769) 

- zysk (strata) z lat ubiegłych (6 912) (71) (71) 

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

(208) (5 326) (6 698) 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

67 198 68 921  67 549 

Udziały niedające kontroli 738 506  666 

Kapitał własny razem 67 936 69 427  68 215 

Zobowiązania  

Zobowiązania długoterminowe  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 167 2 682  1 924 

Leasing finansowy 2 031 1 943  1 748 

Pochodne instrumenty finansowe - -  - 

Pozostałe zobowiązania 57 5  57 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 581 2 284  2 528 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 237 229  215 

Pozostałe rezerwy długoterminowe - -  - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 41  36 

Zobowiązania długoterminowe razem 7 103 7 184  6 508 

Zobowiązania krótkoterminowe  

Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 224 183  2 508 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

6 909 7 382  14 093 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 90 -  25 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 595 1 462  1 528 

Leasing finansowy 1 321 1 239  1 251 

Pochodne instrumenty finansowe - -  - 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 3 011 2 432  2 637 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 826 617  674 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 12  12 

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do 
sprzedaży 

- -  - 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 13 990 13 327  22 726 

Zobowiązania razem 21 092 20 510  29 234 

Pasywa razem 89 028 89 938  97 449 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU  

Wyszczególnienie  

SSF SSF SSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Przychody ze sprzedaży 36 718 23 272  57 542 

Przychody ze sprzedaży produktów 3 038 2 557  5 546 

Przychody ze sprzedaży usług  33 519 20 393  50 715 

Przychody ze sprzedaży towarów  
i materiałów 

161 323  1 280 

Koszt własny sprzedaży 30 143 22 557  53 604 

Koszt sprzedanych produktów 2 259 2 253  5 008 

Koszt sprzedanych usług 27 719 19 998  47 352 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 165 306  1 244 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 575 715  3 938 

Koszty sprzedaży 912 871  1 748 

Koszty ogólnego zarządu 4 451 4 412  8 559 

Pozostałe przychody operacyjne 96 199  1 098 

Pozostałe koszty operacyjne 625 585  1 224 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 683 (4 954) (6 495) 

Przychody finansowe 27 189  396 

Koszty finansowe 173 59  257 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 537 (4 824) (6 356) 

Podatek dochodowy 673 560  241 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (136) (5 384) (6 597) 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - 

Zysk (strata) netto (136) (5 384) (6 597) 

- przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (208) (5 326) (6 698) 

- przypadający podmiotom niekontrolującym 72 (58) 101 

 

 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 

Wyszczególnienie 

SSF SSF SSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję 

z działalności kontynuowanej     

- podstawowy (0,02) (0,47) (0,59) 

- rozwodniony (0,02) (0,47) (0,59) 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej    

- podstawowy (0,02) (0,47) (0,59) 

- rozwodniony (0,02) (0,47) (0,59) 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

Wyszczególnienie  

SSF SSF SSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Zysk (strata) netto (136) (5 384) (6 597) 

Przeszacowanie środków trwałych - - - 

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie 
przenoszonych do wyniku finansowego 

- - - 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

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

- - - 

- kwoty przeniesione do wynik finansowego - - - 

    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

   

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

- - - 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego - - - 

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

- - - 

    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

- - - 

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego - 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

- - - 

    

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

 
- - - 

    

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 
przenoszonych do wyniku finansowego 

- - - 

    

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - 

Całkowite dochody (136) (5 384) (6 597) 

- przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (208) (5 326) (6 698) 

- przypadające podmiotom niekontrolującym 72 (58) 101 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Wyszczególnienie  

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne  
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2018 roku 11 350  62 968  (6 769) 67 549 666 68 215 

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

Korekta błędu podstawowego - - - - (143) (143)  - (143)  

Saldo po zmianach 11 350 - 62 968 - (6 912) 67 406 666 68 071 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku 

Emisja akcji - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - 

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

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 
podmiotami niekontrolującymi) 

- - - - - - - - 

Dywidendy - - - - - - - - 

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

Razem transakcje z właścicielami -  -  -  -  -  -  -  -  

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku - - - - (208) (208) 72 (136) 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 
od 01.01 do 30.06.2018 roku 

- - - - - - - - 

Razem całkowite dochody -  -  -  -  (208) (208) 72 (136) 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

- - - -     

Saldo na dzień 30.06.2018 roku 11 350 - 62 968 -  (7 121) 67 198 738 67 936 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

Wyszczególnienie  

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne  
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2017 roku 11 350 - 62 968 - (71) 74 247 564 74 811 

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

Korekta błędu podstawowego - - - - - -  - -  

Saldo po zmianach 11 350 - 62 968 - (71) 74 247 564 74 811 

    Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.06.2017 roku 

Emisja akcji - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - 

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

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 
podmiotami niekontrolującymi) 

- - - - - - - - 

Dywidendy - - - -     

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

Razem transakcje z właścicielami -  -  -  -  - - - - 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku - - - - (5 326) (5 326) (58) (5 384) 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 
od 01.01 do 30.06.2017 roku 

- - - - - - - - 

Razem całkowite dochody -  -  -  -  (5 326) (5 326) (58) (5 384) 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

- - - - - - - - 

Saldo na dzień 30.06.2017 roku 11 350 - 62 968 - (5 397) 68 921 506 69 427 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

Wyszczególnienie  

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne  
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2017 roku 11 350 - 62 968 - (71) 74 247 564 74 811 

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

Korekta błędu podstawowego - - - - - -  - -  

Saldo po zmianach 11 350 - 62 968 - (71) 74 247 564 74 811 

    Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2017 roku 

Emisja akcji - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - 

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

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 
podmiotami niekontrolującymi) 

- - - - - - - - 

Dywidendy - - - - - - - - 

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

Razem transakcje z właścicielami -  -  -  -      

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku - -  - - (6 698) (6 698) 101 (6 597) 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 
od 01.01 do 31.12.2017 roku 

- - - - - - - - 

Razem całkowite dochody - - - - (6 698) (6 698) 101 (6 597) 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

- - - - - - - - 

Saldo na dzień 31.12.2017 roku 11 350 - 62 968 -  (6 769) 67 549 666 68 215 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 537 (4 824) (6 356) 

Korekty:    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 1 616 1 611  3 253 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 18 80  156 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne 125 124  250 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych - -  - 

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

- -  - 

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych 
przeniesione z kapitału 

- -  - 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 32 100  195 

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 59 22  (28) 

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż 
instrumenty pochodne) 

- -  - 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 59 (80) (98) 

Koszty odsetek 122 135  264 

Przychody z odsetek i dywidend (0) 0  (0) 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) - -  - 

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - -  - 

Inne korekty (0) (22) (27) 

Korekty razem 2 031 1 971  3 965 

Zmiana stanu zapasów 2 040 538  (2 066) 

Zmiana stanu należności 5 841 5 253  (1 901) 

Zmiana stanu zobowiązań (6 790) (3 080) 3 854 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 19 (538) 17 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych (7 388) 1 956  3 266 

Zmiany w kapitale obrotowym (6 277) 4 129  3 171 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych - - - 

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej (26) (17) (30) 

Zapłacony podatek dochodowy (25) -  - 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 761) 1 259  749 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - (16) (16) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -  - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 854) (1 477) (3 462) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 792 35  83 

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - (75) (90) 

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -  - 

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych - -  - 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  - -  - 

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - 1  1 
Pożyczki udzielone - -  - 

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych - -  - 

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych - -  - 

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -  - 

Otrzymane odsetki 0 0  0 

Otrzymane dywidendy - -  - 

Inne korekty - -  - 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 062) (1 533) (3 485) 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa TESGAS  
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  Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy netto z tytułu emisji akcji - - - 

Nabycie akcji własnych - - - 

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli - - - 

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - 

Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 301  300 

Spłaty kredytów i pożyczek (698) (350) (1 047) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (687) (825) (1 604) 

Odsetki zapłacone (89) (115) (224) 

Dywidendy wypłacone - -  - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 472) (989) (2 575) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 295) (1 262) (5 311) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 11 940 17 251  17 251 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 5 645 15 989  11 940 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1. Informacje ogólne 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TESGAS [dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, „Grupą”, „GK TESGAS”] jest TESGAS 
Spółka Akcyjna  [dalej zwana „Spółką dominującą”, „Spółką”, „Emitentem”].  
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 oraz numer NIP: 777-25-27-260.  

Czas trwania Spółki dominującej jest nieograniczony. 

Siedziba Spółki dominującej mieści się w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo. Siedziba Emitenta jest 
jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.  

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:  

42.21.Z -
- 

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

09.10.Z - 
 

- działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,  

25.62.Z - - obróbka mechaniczna elementów metalowych, 

43.21.Z - - wykonywanie instalacji elektrycznych. 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 3 dotyczącej segmentów 
operacyjnych. 

Grupa Kapitałowa TESGAS powstała w wyniku objęcia w 2002 roku przez podmiot dominujący – spółkę TESGAS S.A., 60% 
udziałów w spółce Segus Sp. z o.o. W 2003 roku udział TESGAS S.A. w kapitale zakładowym Segus Sp. z o.o. wzrósł do 70%. 
W 2012 roku TESGAS S.A. nabyła od dotychczasowego wspólnika 180 udziałów w spółce Segus Sp. z o.o. W wyniku nabycia 
udziałów TESGAS S.A. posiada łącznie 600 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym Segus Sp. z o.o. 

Spółka Segus prowadzi działalność w ramach segmentu operacyjnego „Usługi dla gazownictwa”. 

W dniu 5 marca 2010 roku spółka TESGAS S.A. nabyła 50,04% udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o. („Stal Warsztat”) 
z siedzibą w Poznaniu.  

Dnia 29 kwietnia 2010 roku spółka TESGAS S.A. objęła 4.000 nowoutworzonych udziałów o nominalnej wartości 1.000 zł 
każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 4.000.000 zł. W wyniku 
transakcji udział TESGAS S.A. w kapitale zakładowym Stal Warsztat Sp. z o.o. wzrósł do 81,46%.  

W dniu 9 grudnia 2011 roku TESGAS S.A. objął 8.000 nowych udziałów w Stal Warsztat za kwotę 8.000.000 PLN w 
podwyższonym kapitale zakładowym Stal Warsztat Sp. z o.o. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego TESGAS S.A. 
posiada łącznie 13.181 z 14.360 udziałów w spółce Stal Warsztat, stanowiących 91,79% w kapitale zakładowym Stal 
Warsztat, dających prawo do 91,79% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Stal Warsztat.  

Spółka Stal Warsztat prowadzi działalność w ramach segmentu operacyjnego „Obróbka metali”. 

W dniu 4 kwietnia 2014 roku TESGAS S.A. zawarła umowę nabycia 25 udziałów w  kapitale zakładowym spółki piTERN Sp. z 
o.o. (piTERN), reprezentujących 50% kapitału zakładowego spółki piTERN Sp. z o.o., dających prawo do 50% głosów na jej 
Zgromadzeniu Wspólników.  

Objęcie kontroli przez TESGAS S.A. nad spółką nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2014r. poprzez nabycie 50% udziałów oraz 
powołanie do zarządu spółki dwóch z trzech członków zarządu.  

Spółka piTERN prowadzi działalność w ramach segmentu operacyjnego „OZE”. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. 31.08.2018, udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez TESGAS S.A. w 
podmiotach zależnych jest równy udziałowi TESGAS S.A. w kapitałach tych jednostek. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest metoda pełną. 
 
Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz następujące 
spółki zależne: 
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Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Grupy w kapitale: 

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Segus Sp. z o.o. ul. Dębogórska 22, 71-717 Szczecin 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Stal Warsztat Sp. z o.o. ul. Gołężycka 95, 61-357 Poznań 91,79% 91,79% 91,79% 

piTERN Sp. z o.o. 
Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 
Przeźmierowo 

50,00% 50,00% 50,00% 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inwestycje kapitałowe dokonane przez TESGAS S.A. poza grupą jednostek 
powiązanych. 

2. Osoby zarządzające i nadzorujące Spółki dominującej 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wchodzili:  

 Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu,  
 Piotr Majewski - Wiceprezes Zarządu, 
 Marzenna Kocik - Członek Zarządu. 

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.  

W okresie od 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 roku skład Zarządu Emitenta nie uległ zmianie. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wchodzili:  

 Zygmunt Bączyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
 Leon Kocik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
 Szymon Hajtko - Sekretarz Rady Nadzorczej, 
 Piotr Stobiecki - Członek Rady Nadzorczej, 
 Tomasz Skoczyński - Członek Rady Nadzorczej. 

Skład komitetu audytu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco: 
 Piotr Stobiecki - Przewodniczący komitetu audytu, 
 Tomasz Skoczyński - Wiceprzewodniczący komitetu audytu, 
 Zygmunt Bączyk - Członek komitetu audytu. 

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.  

W okresie od 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 roku skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie.   

3. Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityka) rachunkowości 

3.1. Podstawa sporządzenia 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS obejmuje okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2018 roku. Zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz zgodnie z odpowiednimi standardami 
rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, 
opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo, jako dane za okresy 
porównywalne, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz 
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, 
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2017 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 należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 
2017.  

Zarówno śródroczne jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 
czerwca 2018 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć 
przyszłości.  
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Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty 
polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).   
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 
niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd Emitenta rozważył 
kwestie związane ze zmniejszeniem przychodów i rentowności w Grupie Kapitałowej w ostatnich dwóch pełnych latach 
obrotowych oraz spadkiem stanu środków pieniężnych.  W ocenie Zarządu TESGAS główną przyczyną pogarszających się 
parametrów finansowych Grupy w latach 2016-17, była przede wszystkim sytuacja rynkowa polegająca na ostrej walce 
konkurencyjnej firm prowadzących działalność w segmencie usług dla gazownictwa. Zarząd jednostki dominującej 
przewiduje poprawę wyników finansowych Grupy Kapitałowej w oparciu o: 

 rosnącą koniunkturę na rynku budowlanym,  

 plany inwestycyjne zleceniodawców TESGAS S.A. w najbliższych 6 latach,  

 perspektywę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz ilość środków jakie będą w najbliższych latach 
przekazywane, w celu spełnienia przez Polskę zobowiązań związanych z zanieczyszczeniem powietrza i emisji CO

2
 

 ilość zapytań kierowanych do spółki Stal Warsztat Sp. z o.o. w zakresie obróbki metali, wskazujących na duży 
potencjał tej części działalności Grupy.  

Wzrost inwestycji na rynku usług gazowych powoduje zmianę otoczenia rynkowego. Realizowane oraz planowane 
inwestycje w sektorze gazu wymagają zwiększenia podaży zdolności produkcyjnych podmiotów działających na rynku 
wykonawczym. Prowadzi to do wzrostu cen jednostkowych prowadzonych prac, pozwalając jednocześnie na wzrost marży 
na realizowanych i przyszłych budowach. Potwierdzeniem przewidywań Zarządu Emitenta jest pozyskany przez TESGAS S.A. 
portfel zamówień, który opiewa obecnie na 86 mln zł. Wartość pozyskanych zleceń przekracza już wartość przychodów 
osiągniętych przez TESGAS w 2017 roku. Grupa dąży do dalszego zwiększenia przychodów, tak, aby wartość sprzedaży na 
koniec roku była zbliżona do wartości przychodów osiąganych w 2015 roku. Pozyskany portfel zleceń cechuje się wyższymi 
planowanymi marżami, aniżeli kontrakty pozyskane w roku 2016, które generowały niskie marże, niepozwalające na 
osiągnięcie dodatnich wyników finansowych w dwóch ostatnich latach bilansowych. Wzrost marży na realizowanych 
kontraktach jest już wyraźnie dostrzegalny w wynikach finansowych spółki TESGAS w ostatnich trzech kwartałach.  
Poprawa wyników finansowych jest również planowana w oparciu o prowadzony plan inwestycyjny, który pozwoli Spółce 
na uruchomienie nowej usługi polegającej na wykonywaniu prób ciśnieniowych na rurociągach dużych średnic. Świadczenie 
tej usługi pozwala oczekiwać osiągnięcia wyższych marż, ze względu na niewielką konkurencję w skali kraju.  

Perspektywa rozwoju w zakresie segmentu OZE daje Emitentowi podstawy do prognozowania utrzymania lub 
wzrostu przychodów ze sprzedaży osiąganych przez spółkę zależną piTERN Sp. z o.o. Spółka od trzech lat prowadzi rentowną 
działalność na dość młodym rynku jakim jest rynek prosumencki. Założone przez Polskę cele dotyczące redukcji emisji CO2

 

oraz wzrostu udziału odnawialnych źródłach energii w produkcji energii, pozwala z optymizmem spoglądać na wzrost 
wartości spółki piTERN oraz generowania przez nią dodatnich wyników finansowych w najbliższych latach.   

Perspektywa rozwoju w zakresie segmentu obróbka metali w opinii Zarządu pozwala również na przewidywanie 
poprawy wyników finansowych w kolejnych latach. Uruchomiona w 2017 roku produkcja, w oparciu o nabytą maszynę do 
laserowego wypalania blach, zwiększyła portfel klientów spółki Stal Warsztat. W wyniku tego w ostatnich kwartałach 
nastąpił dostrzegalny wzrost sprzedaży. Emitent wraz z zarządem spółki zależnej planuje dalsze zwiększanie przychodów z 
segmentu obróbki metali oraz dąży do wzrostu powtarzalności zleceń mających wpływ na poprawę  efektywności 
operacyjnej spółki zależnej.  

Powyższe czynniki oraz zadawalająca płynność Spółki pozwala nam zakładać kontynuację działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości.    

3.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami 
rachunkowości, które zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 
31 grudnia 2017 roku. 
 

 MSSF 15 „ Przychody z umów z klientami” 
Od 1 stycznia 2018 roku Emitent wprowadził nowy standard MSSF 15 Przychody z umów z klientami. Nowy 
standard zastąpił dotychczasowe MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania przychodów. 
Nowy 5-stopniowy model uzależnia ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta kontroli nad dobrem lub usługą. 
Ponadto standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania informacji oraz wskazówki dotyczące kilku 
szczegółowych kwestii. Grupa dokonała retrospektywnego wdrożenia standardu. Prezentacja przychodów wg. 
MSSF 15 po raz pierwszy odbywa się począwszy od danych prezentowanych za 2018 roku w skróconym 
śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Nowe regulacji wskazują na to, że: 

 przychody z tytułu realizacji kontraktów budowalnych, które według dotychczasowych zasad Grupa 
ujmowała stopniowo zgodnie ze stanem zaawansowania prac, ujmowane są obecnie w tożsamy sposób 
mimo zmiany standardu, gdyż zobowiązanie do wypełnienia świadczenia zostaje wykonane w miarę 
upływu czasu, 
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 przychody z tytułu dostaw produktów, materiałów i towarów, usług serwisowych i najmu, usług 
wykonania instalacji OZE świadczonych na zlecenie prosumentów, które według dotychczasowych zasad 
ujmowane były jednorazowo po zakończeniu prac dla klienta, będą ujmowane w tożsamy sposób mimo 
zmiany standardu, ponieważ spełnienie świadczenia następuje w momencie fizycznego przekazania 
składnika aktywów oraz przeniesienia na klienta istotnego ryzyka i uzyskuje przez klienta korzyści 
wynikających z własności składnika aktywów,   

 wszystkie dotychczas realizowane umowy na dzień bilansowy traktowane są jako jednolite kontrakty, 
będą traktowane w tożsamy sposób,  

 koszty pozyskania kontraktów ponoszone bez względu na to, czy umowa zostanie zawarta, ujmowana 
będzie nadal w kosztach w momencie ich poniesienia. Ponadto Emitent zaznacza, że wielkość kosztów 
pozyskania kontraktów stanowi nieistotną wartość oscylującą poniżej 0,5% wartości potencjalnego 
kontraktu,  

 dotychczas Grupa nie rozpoznaje komponentu finansującego w należnościach handlowych, ponieważ 
termin ich płatności nie przekracza 1 roku; w przypadku należności handlowych wynikających z kwot 
zatrzymanych z terminem płatności przekraczającym 1 rok, stanowiących zabezpieczenie dobrego 
wykonania kontraktu, Grupa kierując się wskazaniami MSSF 15 nie zidentyfikowała komponentu 
finansującego w tych umowach, 

 MSSF 15 przewiduje szczegółowe zasady ujmowania zmian kontraktów wynikających z podpisanych 
aneksów; Grupa przeanalizowała aneksy do podpisanych umów i uznała, że wszystkie aneksy nie 
stanowią odrębnego obowiązku i ujmowane będą łącznie z umowami podstawowymi,  

 Grupa oceniła, że stosując MSSF 15 gwarancja udzielana na podstawie zawartych umów nie tworzy 
oddzielnej usługi, ponieważ zapewnia ona tylko zgodne działanie produktów, czyli nie wykracza poza 
typowe warunki gwarancji  

 
 MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” 

Od 1 stycznia 2018 roku Emitent wprowadził nowy standard MSSF 9, który zastąpił dotychczas stosowany MSR 39. 
Zmiany wprowadzone przez standard w rachunkowości instrumentów finansowych obejmują przede wszystkim: 

 inne kategorie aktywów finansowych, od których uzależniona jest metoda wyceny aktywów; przydział 
aktywów do kategorii dokonywany jest w zależności od modelu biznesowego odnoszącego się do 
danego składnika aktywów, 

 nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń odzwierciedlające w większym stopniu zarządzanie ryzykiem, 

 nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na przewidywanych stratach i powodujący 
konieczność szybszego ujmowania kosztów w wyniku finansowym. 

Grupa dokonała retrospektywnego wdrożenia nowego standardu na jej sprawozdanie finansowe.  

 do tej pory Grupa posiadała wyłącznie aktywa zakwalifikowane do kategorii „pożyczki i należności”. 
Zgodnie z nowym standardem wszystkie będą kwalifikowane jako wyceniane w zamortyzowanym 
koszcie. Ta zmiana nie wpłynęła na wartość aktywów Grupy oraz jej wynik finansowy. 

 Na sprawozdanie finansowe Grupy wpłynęły zmiany sposobu szacowania strat z tytułu ryzyka 
kredytowego. Grupa zbudowała model służący do szacowania oczekiwanych strat z portfela należności. 
Jego zastosowanie wpłynęło na obniżenie w ramach Grupy na koniec 2017 roku wysokości należności z 
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 177 tys.  PLN (obniżenie stanu należności Emitenta 
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniosło 131 tys. PLN). Zarząd Spółki dominującej podjął 
decyzję, że zastosowanie MSSF 9 odbędzie się retrospektywnie bez korekty danych porównawczych ze 
względu na to, że nie byłoby to możliwe bez wykorzystania wiedzy pozyskanej post factum. Skutki 
wdrożenia standardu zostały ujęte jako zmiana bilansu otwarcia zysków zatrzymanych na dzień 1 
stycznia 2018 roku.  

Standardy opublikowane i zatwierdzone przez Unię Europejską, jeszcze nieobowiązujące. 
 

 Nowy MSSF 16 „Leasing” 
Nowy standard regulujący umowy leasingu (w tym umowy najmu i dzierżawy) zawiera nową definicję leasingu.  
Znaczące zmiany dotyczą leasingobiorców: standard wymaga ujęcia w bilansie dla każdej umowy leasingowej 
wartości „prawa do korzystania ze składnika aktywów” i analogicznego zobowiązania finansowego. Prawo do 
korzystania z aktywów jest następnie amortyzowane, natomiast zobowiązanie wyceniane w zamortyzowanym 
koszcie. Przewidziano uproszczenia dla umów krótkoterminowych (do 12 miesięcy) i aktywów o niskiej wartości. 
Podejście księgowe do leasingów od strony leasingodawcy jest zbliżone do zasad określonych w dotychczasowym 
MSR 17.  
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Grupa nie zakończyła jeszcze procesu analizy wpływu standardu na sprawozdanie finansowe oraz nie zdecydowała 
jeszcze, które z dostępnych przepisów przejściowych zastosuje. Zmiany obowiązują dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 01 stycznia 2019 roku lub później. 

 
Standardy zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które nie zostały zatwierdzone do 
stosowania przez Unię Europejską zostały opisane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowych za okres od 1 
stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  

3.3. Niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej 
kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości 
oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą 
różnić się od szacowanych przez Zarząd.  
Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok. Ponadto Spółka zaprezentowała w niniejszym skróconym 
śródrocznym sprawozdaniu finansowym wpływ dokonanych założeń Zarządu na szacunek przychodów z umów o usługę 
budowlaną (patrz nota nr 20) oraz rezerw (patrz nota nr 15). 

3.4. Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości 

W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TESGAS sporządzonym za okres 
6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2018 roku dokonano korekty błędów. 
W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TESGAS sporządzonym za okres 
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku dokonano korekty błędów. Od 1 stycznia 2018 roku Grupa Kapitałowa 
wdrożyła do stosowania nowy standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, który zastąpił dotychczas stosowany MSR 39. W 
wyniku wprowadzonego standardu Grupa rozpoczęła ujmowanie w księgach rachunkowych oczekiwanych strat 
kredytowych. Nowa kategoria wpłynęła na zmianę wartości należności w sprawozdaniu finansowym. Grupa zbudowała 
model służący do szacowania oczekiwanych strat z portfela należności. Jego zastosowanie wpłynęło na obniżenie w ramach 
Grupy na koniec 2017 roku wysokości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 177 tysięcy złotych 
(obniżenie należności Emitenta wyniosło 131 tys. zł). Zarząd Spółki dominującej podjął decyzję, że zastosowanie MSSF 9 
odbędzie się retrospektywnie bez korekty danych porównawczych ze względu na to, że nie byłoby to możliwe bez 
wykorzystania wiedzy pozyskanej post factum. Skutki wdrożenia standardu zostały ujęte jako zmiana bilansu otwarcia 
zysków zatrzymanych na dzień 1 stycznia 2018 roku. W pasywach sprawozdania z sytuacji finansowej w pozycji „Zyski 
zatrzymane” stan na dzień 31.12.2017 roku widnieje kwota 6 769 tys. zł, natomiast w pozycji „zysk (strata) z lat ubiegłych” 
stan na dzień 30.06.2018 roku wynosi 6 912 tys. zł. Różnica wynosi 143 tys. zł i wynika z wprowadzenia odpisu na 
szacowane straty kredytowe w kwocie 177 tys. zł wraz z ujęciem aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 34 
tys. zł. W sprawozdaniu jednostkowym Emitenta w pasywach sprawozdania z sytuacji finansowej w pozycji „Zyski 
zatrzymane” stan na dzień 31.12.2017 roku widnieje kwota 9 801 tys. zł, natomiast w pozycji „Zysk (strata) z lat ubiegłych”  
stan na dzień 30.06.2018 roku wynosi 9 907 tys. zł. Różnica wynosi 106 tys. zł i wynika z wprowadzenia odpisu na powyższe 
straty w kwocie 131 tys. zł, wraz z ujęciem aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 25 tys. zł. Powyższe 
podejście jest zgodne z zaleceniem MSSF 9 wyrażonym w punkcie 7.2.15.  

3.5. Zasady konwersji złotych na euro 

W okresach objętych 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: 30.06.2018 4,3616 PLN/EUR, 31.12.2017 4,1709 
PLN/EUR, 30.06.2017 4,2265 PLN/EUR,  

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2018 4,2395 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2017 4,2447 PLN/EUR, 01.01 - 
30.06.2017 4,2474 PLN/EUR. 

4. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miały miejsce 
następujące znaczące zdarzenia i/lub transakcje: 

 Wzrost o 70% przychodów ze sprzedaży usług w segmencie „usługi dla gazownictwa” przyczynił się do osiągnięcia 
znacznie lepszych wyników finansowych aniżeli w okresie porównywalnym roku ubiegłego. Przyczyną wzrostu 
przychodów jest realizacja zleceń o wyższej wartości jednostkowej, pozyskanych w ramach budowy portfela 
zleceń w II półroczu 2017 roku.   

 W ślad za wzrostem przychodów w ramach segmentu „usługi dla gazownictwa” nastąpiła znaczna poprawa 
wyniku operacyjnego segmentu. Większy przerób oraz wzrost rentowności realizowanych zleceń pozwolił 
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znacznie poprawić wyniki finansowe segmentu w porównaniu do wyników osiąganych w okresie ostatnich dwóch 
lat.  

 Wzrost o 19% przychodów ze sprzedaży w segmencie „obróbka metali” przyczyniły się do osiągnięcia dodatniego 
wyniku finansowego w tym segmencie w kwocie 87 tys. zł. Emitent wraz ze spółką zależną kontynuuje działania 
mające na celu dalsze zwiększenie bazy nowych klientów, dla których Stal Warsztat będzie świadczył usługi w 
zakresie obróbki metali. Celem Emitenta jest osiągnięcie dalszych wzrostów przychodów, a przez to wykorzystanie 
potencjału spółki oraz poprawę wyników finansowych Stal Warsztat Sp. z o.o. 

 Osiągnięcie wzrostu przychodów ze sprzedaży na poziomie 44% w zakresie segmentu OZE spowodowało 
wypracowanie dodatniego wyniku operacyjnego segmentu w kwocie 372 tys. zł, w porównaniu do 32 tys. zł straty 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Działania podejmowane przez spółkę zależną piTERN mają na celu 
dalsze zwiększanie sprzedaży w obszarze budowy instalacji OZE. Nowa perspektywa unijna oraz propagowanie 
odnawialnych źródeł energii winno zdynamizować rozwój instalacji wykonywanych przez spółkę piTERN Sp. z o.o., 
a przez to jeszcze bardziej poprawić wyniki finansowe segmentu OZE. 

 Na poziomie całej Grupy Kapitałowej odnotowano znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży (58%), które wyniosły 
ponad 36,5 mln zł. Osiągnięte przychody pozwalają zarządowi Emitenta planować znaczącą poprawę wyników 
finansowych w najbliższym roku w porównaniu do roku poprzedniego. Efektem wyższych przychodów jest 
znaczna poprawa wyników finansowych na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Wzrost wyniku brutto na 
sprzedaży z kwoty 715 tys. zł za okres I półrocza 2017 roku do kwoty 6 575 tys. zł w I półroczu 2018 roku. Wynik 
na działalności operacyjnej w bieżącym okresie wyniósł 683 tys. zł, versus 4 953 tys. zł straty w analogicznym 
okresie roku poprzedniego, w końcu wynik brutto wyniósł 537 tys. zł w porównaniu do 4 824 tys. zł straty brutto 
za I półrocze 2017 roku. Szacujemy, że obecna koniunktura panująca na rynkach, na których Grupa prowadzi 
działalność, pozwala na planowanie wzrostu przychodów w najbliższych latach oraz powrót do osiągania 
dodatnich wyników finansowych. Zarząd Emitenta podejmuje intensywne działania zmierzające do zwiększenia 
przychodów poprzez pozyskanie nowych zleceń w zakresie budowy i remontu infrastruktury gazowej. 

 Aktualnie portfel zamówień Emitenta na lata 2018-2019 wynosi 86 mln zł. Celem Spółki jest jego dalsze 
zwiększanie, które pozwoli na osiągnięcie progu rentowności Grupy. Emitent kładzie nacisk na pozyskiwanie 
zleceń charakteryzujących się wyższą zyskownością aniżeli zlecenia realizowane w latach poprzednich. Liczymy, że 
ilość realizowanych i planowanych inwestycji pozwoli uzyskać poprawę wyników, które pozwolą na planowanie 
dalszego rozwoju Emitenta i całej Grupy Kapitałowej TESGAS.  

 W celu dalszego zwiększenia efektywności działania Spółki rozpoczęto świadczenia nowych usług związanych z 
budową gazociągów, pozwalających na osiągnięcie dodatkowych przychodów z obszarów działalności dotychczas 
przez TESGAS nierealizowanych. Emitent przewiduje, że od roku 2018 wzrośnie ilość inwestycji realizowanych na 
rynku gazowym, co powinno przełożyć się na osiągnięcie wyższych przychodów oraz poprawy wyników 
finansowych Emitenta. Posiadany portfel zamówień Emitenta na dzień publikacji raportu przekracza już wartość 
przychodów osiągniętych przez TESGAS w całym 2017 roku. Obecnie Spółka uczestniczy w postępowaniach 
przetargowych o wartości zleceń przekraczających wartość 30 mln zł, w których posiada pierwszą cenę. Spółka 
przewiduje, że w najbliższym okresie inwestorzy podejmą decyzję co do realizacji tych zleceń i czy w związku z tym 
zlecą ich wykonanie Emitentowi. W I kwartale 2018 roku Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne. Emitent 
szacuje, że poprawa stanu środków pieniężnych powinna nastąpić w II półroczu bieżącego roku. Zwiększone 
przychody uzyskiwane w bieżącym roku angażują dodatkowe środki finansowe.  

5. Noty objaśniające pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

NOTA 1. Sezonowość działalności 
Działalność Grupy w zakresie segmentu operacyjnego „Usługi dla gazownictwa” cechuje się sezonowością - historycznie 
Grupa wykazuje wyższe przychody w drugiej połowie roku. Sezonowość przychodów w drugim półroczu jest 
charakterystyczna dla firm z sektora budowlanego. Na sezonowość sprzedaży wpływ mają również warunki  atmosferyczne  
w okresie zimowym – niskie temperatury mogą w znacznym stopniu ograniczyć prowadzenie prac budowlanych.  

NOTA 2. Zysk na akcję 

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 
podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 

Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: 

 Wyszczególnienie 
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 350 000  11 350 000  11 350 000  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje -    -    -    

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11 350 000  11 350 000  11 350 000  

Działalność kontynuowana    
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Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (208) (5 326) (6 698) 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) (0,47) (0,59) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) (0,47) (0,59) 

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 (208) (5 326) (6 698) 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02)  (0,47) (0,59)  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02)  (0,47) (0,59)  

 
NOTA 3. Segmenty operacyjne 
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych kierownictwo Grupy kieruje się kryterium rodzaju usług świadczonych przez 
Grupę Kapitałową TESGAS. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie, z uwagi na specyfikę świadczonych usług 
wymagających odmiennych zasobów oraz podejścia do realizacji. 
W okresie 6 miesięcy 2018 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w zakresie wyodrębnienia 
segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentów, które zostały 
zaprezentowane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.  

Wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez główny organ 
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie Kapitałowej. Podejmuje on decyzje i analizuje wyniki 
segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych 
stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego. 

Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nie przypisanych do segmentów.  

Aktywa Grupy, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są alokowane 
do aktywów segmentów operacyjnych. Do najistotniejszych aktywów nie ujmowanych w ramach segmentów operacyjnych 
należą:  środki pieniężne i ich ekwiwalenty, pożyczki udzielone, aktywa z tytułu podatku odroczonego, należności z tytułu 
podatków i innych świadczeń. 

Ze względu na to, iż zobowiązania segmentów nie są regularnie dostarczane głównemu organowi odpowiedzialnemu za 
podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie Kapitałowej, Spółka nie zamieściła ujawnień dotyczących zobowiązań 
segmentów.  

W działalności Grupy Kapitałowej TESGAS wyróżnia się następujące segmenty operacyjne: 
Segment I – Usługi dla gazownictwa, 
Segment II – Obróbka metali, 
Segment III – OZE – odnawialne źródła energii, 
Segment IV – Pozostałe. 

Rodzaje działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową przedstawione zostały poniżej. 

Segment „Usługi dla gazownictwa” zalicza się następujące zakresy wykonywanych prac: 

 Usługi świadczone przez podmiot dominujący: 

 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), 
 przeprowadzanie prób ciśnieniowych na gazociągach (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 (eksploatacja), 
 dowóz THT i napełnianie instalacji nawaniających (eksploatacja). 

 Usługi świadczone przez jednostkę zależną SEGUS Sp. z o.o.: 

 eksploatacja stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia (eksploatacja), 

 eksploatacja gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia (eksploatacja), 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa TESGAS  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 – 30.06.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 23 

 dowóz THT i napełnianie instalacji nawaniających (eksploatacja), 

 budowa i remonty stacji i kotłowni gazowych (wykonawstwo), 

 budowa gazociągów średniego ciśnienia (wykonawstwo). 

W ramach segmentu „Obróbka metali” wyróżnia się następujące zakresy wykonywanych usług:  

 obróbka skrawania (CNC i konwencjonalna),  

 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 zależną Stal Warsztat Sp. z o.o. 

W ramach segmentu „OZE” wyróżnia się następujące zakresy wykonywanych usług:  

 budowa instalacji kolektorów słonecznych,  

 budowa instalacji fotowoltaicznych, 

 sprzedaż i montaż lamp solarnych, 

 budowa i montaż innych urządzeń i instalacji zasilających z energii wytwarzanej ze słońca. 

Działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii wykonywana jest głównie przez jednostkę zależną piTERN Sp. z o.o. 

Segmenty operacyjne, które nie przekroczyły progów ilościowych, prezentowane są w kategorii „Pozostałe” i obejmują 
następujące rodzaje działalności będące źródłem przychodów Grupy: 

 wynajem nieruchomości,  

 sprzedaż towarów i materiałów. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku dominującymi źródłami przychodów ze sprzedaży Grupy 
Kapitałowej TESGAS były przychody z segmentu „Usługi dla gazownictwa”, które kształtowały się na poziomie 26.967 tys. 
PLN. 

W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku oraz aktywach segmentów operacyjnych. 

 Wyszczególnienie 
Usługi dla 

gazownictwa 
Obróbka 

metali 
OZE Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku 

Przychody od klientów zewnętrznych 26 967 3 038 5 956 756 36 718 

Przychody ze sprzedaży między segmentami - - - - - 

Przychody ogółem 26 967 3 038 5 956 756 36 718 

Wynik operacyjny segmentu 371 87 372 381 1 211 

Aktywa segmentu sprawozdawczego 36 740 16 388 3 970 5 099 62 197 

za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku 

Przychody od klientów zewnętrznych 15 880  2 556  4 145  692  23 272  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -  -  -  -  -  

Przychody ogółem 15 880  2 556  4 145  692  23 272  

Wynik operacyjny segmentu (4 303) (411) (32) 178  (4 568) 

Aktywa segmentu sprawozdawczego 28 412  15 347  2 805  5 322  51 885  

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku 

Przychody od klientów zewnętrznych 39 516 5 540 10 501 1 986 57 542 

Przychody ze sprzedaży między segmentami - - - - - 

Przychody ogółem 39 516 5 540 10 501 1 986 57 542 

Wynik operacyjny segmentu (6 227) (870) 417 312 (6 369) 

Aktywa segmentu sprawozdawczego 39 829 16 777 2 602 5 207 64 415 
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Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, 
zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało poniżej w tabeli: 

 Wyszczególnienie 
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Wynik operacyjny segmentów 1 211 (4 568)  (6 369) 

Korekty:    

Zysk ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - -  - 

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 96 199  1 098 

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (625) (585) (1 224) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami - -  - 

Korekty razem (529) (386) (127) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 683 (4 954) (6 495) 

Przychody finansowe 27 189  396 

Koszty finansowe (-) (173) (59) (257) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 537 (4 824) (6 356) 

NOTA 4. Połączenia jednostek gospodarczych 
W okresie objętym niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły 
połączenia jednostek gospodarczych. 

NOTA 5. Wartość firmy 
Poniższa tabela przedstawia zmiany wartości firmy w poszczególnych okresach sprawozdawczych: 

Wyszczególnienie 
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Wartość brutto     

Saldo na początek okresu 618 618 618 

Połączenie jednostek gospodarczych - - - 

Sprzedaż jednostek zależnych (-) -  -  -  

Różnice kursowe netto z przeliczenia -  -  -  

Inne korekty -  -  -  

Wartość brutto na koniec okresu 618 618 618 

Odpisy z tytułu utraty wartości       

Saldo na początek okresu 618 618 618 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie - - - 

Różnice kursowe netto z przeliczenia - - - 

Inne zmiany – sprzedaż jednostek zależnych (-) - - - 

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 618 618 618 

Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu - - - 
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NOTA 6. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują głównie oprogramowanie komputerowe (łącznie ze związanymi z tym oprogramowaniem licencjami).  

Wyszczególnienie 
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowan
ie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku - - 64 - - - 64 

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 30 - - - 30 

Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - - 

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

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

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

Amortyzacja (-) - - (18) - - - (18) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - - 

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku - - 77 - - - 77 

 za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku -  -  204  -  -  -  204  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  16  -  -  -  16  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

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

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

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

Amortyzacja (-) -  -  (80) -  -  -  (80) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku -  -  140  -  -  -  140  

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku - - 204 - - - 204 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - - 
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Wyszczególnienie 
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowan
ie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 16 - - - 16 

Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - - 

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

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

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

Amortyzacja (-) - - (156) - - - (156) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - - 

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

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku - - 64 - - - 64 

 
W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Grupa Kapitałowa TESGAS nabyła nowe wartości niematerialne o wartości 30 tys. PLN (2017 rok: 16 tys. PLN). 
 
Grupa nie wykorzystuje w działalności składników wartości niematerialnych, których okres użytkowania byłby nieokreślony.  
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiła utrata wartości niematerialnych. 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku, na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień 31.12.2017 roku Grupa Kapitałowa TESGAS nie poczyniła zobowiązań na rzecz dokonania zakupu wartości 
niematerialnych. 
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NOTA 7. Rzeczowe aktywa trwałe 

Poniższa 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 30.06.2018 roku        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku 6 225 20 454 11 239 3 884 854 1 076 43 733 

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 13 869 1 888 88 615 3 472 

Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - - 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (1 123) - - (1 123) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) - - 77 882 - (959) - 

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

Amortyzacja (-) - (444) (774) (338) (61) - (1 616) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - - 

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku 6 225 20 023 11 412 5 193 881 732 44 466 

 za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 6 225  21 277  11 303  4 201  816 471  44 293  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  21  345  351  42  672  1 431  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  (2) (52) -  -  (55) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) -  11  68  -  -  (79) -  

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

Amortyzacja (-) -  (442) (708) (396) (65) -  (1 611) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 6 225  20 867  11 005  4 105  793  1 064  44 059  

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 6 225 21 277 11 303 4 201 816 471 44 293 
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Wyszczególnienie Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 65 1 046 528 120 1 034 2 794 

Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - - 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - (2) (60) - - (62) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) - (3) 331 - 61 (429) (40) 

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

Amortyzacja (-) - (886) (1 439) (785) (144) - (3 253) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - - 

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

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku 6 225 20 454 11 239 3 884 854 1 076 43 733 

 
W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 3.472 tys. PLN (I półrocze 2017 roku: 1.431 tys. PLN; 2017 rok: 2.794 tys. PLN). 
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.  
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa poczyniła zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych o wartości 1.091 tys. PLN (I półrocze 2017: 91 tys. PLN, 
2017 rok: 1.191 tys. PLN).  
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NOTA 8. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

MSR 34 wymaga zamieszczenia w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym wybranych ujawnień z MSSF 7 
Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej. Ujawnienia te dotyczą wartości 
godziwej instrumentów finansowych wg ich klas oraz wg poziomów wartości godziwej. 

Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych 
Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się 
następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w sprawozdaniu 
finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej): 

Klasa instrumentu finansowego 

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:           

Pożyczki - - -  -  - - 
Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 

10 371 10 371 9 494  9 494  16 428 16 428 

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  -  -  -  

Papiery dłużne -  -  -  -  -  -  
Akcje spółek notowanych -  -  -  -  -  -  
Udziały, akcje spółek 
nienotowanych 

-  -  -  -  -  -  

Jednostki funduszy inwestycyjnych -  -  -  -  -  -  
Pozostałe klasy pozostałych 
aktywów finansowych 

-  -  -  -  -  -  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 645 5 645 15 989  15 989  11 940 11 940 

Zobowiązania:       

Kredyty w rachunku kredytowym 2 443 2 443 3 839  3 839  3 141 3 141 

Kredyty w rachunku bieżącym 2 2 1  1  0 0 

Pożyczki 317 317 304  304  310 310 

Dłużne papiery wartościowe - - -  -  - - 

Leasing finansowy 3 352 3 352 3 182  3 182  2 999 2 999 

Pochodne instrumenty finansowe - - -  -  - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 

5 435 5 435 6 136  6 136  13 061 13 061 

 
Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych został zaprezentowany w ostatnim rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Na zmianę wartości godziwej w prezentowanych okresach wpływ 
miały następujące czynniki: 

a) zwiększenie wartości godziwej pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe” na dzień 
30.06.2018 w odniesieniu do 31.12.2017 wynika z sezonowości działalności Grupy. Niższe wartości 
należności w ciągu roku jest efektem prowadzenia prac, które na dzień bilansowy zostały częściowo 
wykonane lecz nie zostały zafakturowane, 

b) zmniejszenie wartości godziwej środków pieniężnych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017 roku 
związane jest z ujemnym przepływem środków pieniężnych w okresie I półrocza 2018 roku. Zaliczkowanie 
materiałów i usług niezbędnych do realizacji zleceń budowlanych, spłata bieżących zobowiązań oraz wydatki 
inwestycyjne spowodowały wyższe zapotrzebowanie na środki pieniężne aniżeli w okresach poprzednich, 

c) zmniejszenie wartości godziwej kredytów występuje w efekcie systematycznego spłacania, przewidzianego 
w harmonogramach długu oprocentowanego, 

d) zwiększenie wartości godziwej leasingu finansowego to głównie efekt refinansowania części inwestycji 
rzeczowych Grupy poczynionych w I półroczu 2018 roku,  

e) zmniejszenie wartości godziwej pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe” na dzień 
30.06.2018 w odniesieniu do 31.12.2017 wynika z dokonania spłat części zobowiązań dostawcom 
materiałów i usług.  

Grupa nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są w 
wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczne efekty dyskonta. W związku z tym, że wszystkie zobowiązania 
finansowe oparte są na zmiennych stopach procentowych, Grupa nie dokonywała wyceny wartości godziwej tych 
zobowiązań finansowych – ich wartość bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
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Grupa nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość 
bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 

Poziomy wartości godziwej instrumentów finansowych 

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w Grupie Kapitałowej TESGAS nie 
występowały instrumenty ujmowane w wartości godziwej. 

Przekwalifikowanie aktywów finansowych 

Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad wyceny 
tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. 

NOTA 9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów  

Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Stan na początek okresu 1 130 1 062  1 062 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 88 113  134 

Odpisy odwrócone w okresie (-) (9) (5) (11) 

Odpisy wykorzystane (-) (42) (24) (54) 

Stan na koniec okresu 1 168 1 146  1 130 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartość zapasów na kwotę 88 tys. 
PLN. Ponadto w analizowanym okresie wykorzystano odpis aktualizujący lub nastąpiło jego odwrócenie w kwocie 51 tys. 
PLN. 

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: 

Wyszczególnienie   
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Stan na początek okresu 3 851 5 138  5 078 

Połączenie jednostek gospodarczych - -  - 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 64 191  617 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (34) (91) (374) 

Odpisy wykorzystane (-) (4) (12) (1 647) 

Inne zmiany  - -  - 

Stan na koniec okresu 3 877 5 226  3 674 

Odpis z tytułu szacowanych strat kredytowych (błąd podstawowy) - -  177 

Stan na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu 3 877 5 226  3 851 

W okresie objętym sprawozdaniem dokonano odpisów aktualizujących wartość należności w łącznej kwocie 64 tys. PLN.  

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów finansowych. 

W wyniku wdrożenia nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe” Grupa dokonała retrospektywnego ujęcia odpisu 
na należności z tytułu szacowanych strat kredytowych. Odpis został dokonany w kwocie 177 tys. zł. Zgodnie z pkt 7.2.15 
MSSF 9 dokonany odpis został wykazany tylko w stanie początkowym zysków (strat) z lat ubiegłych, bez przekształcenia 
danych w okresach wcześniejszych. W związku z powyższym istnieje niezgodność wartości odpisów aktualizujących wartość 
należności i pożyczek prezentowanych wg stanu na koniec okresu tj. na dzień 31.12.2017 oraz na stan na początek okresu 
na dzień 01.01.2018.  

 
NOTA 10. Kapitał podstawowy 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

 Wyszczególnienie   30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Liczba akcji 11 350 000  11 350 000  11 350 000  

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

Kapitał podstawowy (w PLN) 11 350 000  11 350 000  11 350 000  

 
W prezentowanych okresach sprawozdawczych nie wyemitowano nowych akcji. 
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Wyszczególnienie   
Wartość nominalna 

serii / emisji  
w zł 

Liczba akcji 
Cena 

emisyjna  
(w zł ) 

Data 
rejestracji 

serii / emisji 

Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2017 roku 11 350 000 11 350 000 X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2017 roku 11 350 000 11 350 000 X X 

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2017 roku 11 350 000  11 350 000  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2018 roku 11 350 000  11 350 000  X X 

 
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.  

NOTA 11. Programy płatności akcjami 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w Grupie Kapitałowej TESGAS nie został uruchomiony ani nie obowiązywał 
program płatności akcjami. 

NOTA 12. Dywidendy 
W pierwszym półroczu 2018 roku Spółka nie wypłaciła dywidendy.  

NOTA 13. Emisja i wykup papierów dłużnych 

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Spółka dominująca, ani żadna z jej spółek zależnych, nie wyemitowała lub 
wykupiła papierów dłużnych. 

NOTA 14. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) 
W okresie objętym sprawozdaniem spółki Grupy Kapitałowej realizowały postanowienia zawartych umów kredytowych oraz 
umów pożyczek.  

NOTA 15. Rezerwy 
Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych 
okresach przedstawiały się następująco: 

     Wyszczególnienie   

Rezerwy na 
długoterminowe 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

naprawy 
gwarancyjne  

sprawy 
sądowe 

inne razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku         

Stan na początek okresu 187 426 - 248 674 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 17 21 - 266 286 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

(2) (10) - - (10) 

Wykorzystanie rezerw (-) (0) - - (124) (124) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

- - - - - 

Inne zmiany - - - - - 

Stan rezerw na dzień 30.06.2018 roku 201 437 - 390 826 

 za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku     

Stan na początek okresu 224 374 - 436 810 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 12 20 - 135 156 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

(7) (8) - (10) (19) 

Wykorzystanie rezerw (-) - - - (331) (331) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

- - - - - 

Inne zmiany - - - - - 

Stan rezerw na dzień 30.06.2017 roku 229 386 - 231 617 

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku         

Stan na początek okresu 224 374 - 436 810 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie - 102 - 79 181 
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     Wyszczególnienie   

Rezerwy na 
długoterminowe 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

naprawy 
gwarancyjne  

sprawy 
sądowe 

inne razem 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

(10) (50) - (63) (113) 

Wykorzystanie rezerw (-) - - - (205) (205) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

- - - - - 

Inne zmiany - - - - - 

Stan rezerw na dzień 31.12.2017 roku 215 426 - 248 674 

W kolumnie „Inne” Grupa prezentuje na dzień 30.06.2018 głównie wartość rezerwy na możliwe do poniesienia kary 
umowne w związku z nieterminowym wykonaniem prac. 

Rezerwę na naprawy gwarancyjne szacuje się, jako ustalony przez Zarząd Spółki dominującej procent osiągniętych w danym 
roku przychodów z tytułu realizowanych umów o usługę budowlaną. Rezerwy utrzymywane są do dnia wygaśnięcia prawa 
do realizacji gwarancji lub roszczeń naprawczych. Z uwagi na niepewność co do terminu wypływu korzyści ekonomicznych, 
rezerwa ta prezentowana jest jako krótkoterminowa. 

NOTA 16. Zobowiązania warunkowe 

Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów przedstawia się następująco: 

     Wyszczególnienie  30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Wobec pozostałych jednostek:     

Gwarancje udzielone w związku z realizacją kontraktu 2 172 1 329  856 

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną 6 892 6 000  8 145 

Pozostałe jednostki razem 9 063 7 329  9 002 

Zobowiązania warunkowe ogółem 9 063 7 329  9 002 

Na dzień 30.06.2018 spółki z Grupy Kapitałowej nie były stroną sporów, z których mógłby wynikać wypływ istotnych 
korzyści ekonomicznych poza sporem ze spółką Gaz & Oil Project Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Elblągu.  Na dzień bilansowy Spółka jest stroną sporów opisanych poniżej.  
W dniu 13 sierpnia 2015 roku Emitent otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 513.467 
złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 500.000 zł za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku (Powództwo I). 
Powództwo zostało wniesione przez Syndyka Masy Upadłości Gaz & Oil Project Management Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Elblągu (dalej także „Upadły”).  
Upadły dochodzi od Emitenta części roszczenia o zapłatę należności objętych porozumieniem z dnia 23 lipca 2012 r. Emitent 
natomiast posiadał względem Upadłego wierzytelność nabytą w drodze cesji przed ogłoszeniem upadłości w kwocie 
2.505.968,53 zł. Przedmiotowe roszczenie przysługujące upadłemu wygasło wobec złożenia przez Emitenta Upadłemu 
oświadczenia z dnia 3 stycznia 2014 r. o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.  
Potrącenie nastąpiło z zachowaniem wymogów prawa upadłościowego, skutkiem czego było umorzenie potrąconych 
wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Pozostała po potrąceniu kwota wierzytelności Emitenta względem 
Upadłego – 351.131,53 zł została zgłoszona do masy upadłości. Zdaniem Syndyka masy upadłości należność objęta 
powództwem nie wygasła bowiem potrącenie dokonane oświadczeniem z dnia 3 stycznia 2014 r. nie wywołało skutków 
jako nie wypełniające wymogów art. 89 i 94 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Syndyk dokonał jednak uznania 
zgłoszonej wierzytelności w kwocie 2.003,590,01 zł z zastrzeżeniem, że nie uznaje zgłoszonej wierzytelności w części co do 
kwoty 502.378,52 zł a także nie uznaje samego dokonanego potrącenia kwoty 2.154.837,00 zł. Ponadto, zdaniem Syndyka 
brak złożenia sprzeciwu i uprawomocnienie się listy wierzytelności mającej moc orzeczenia sądowego, na której nie zostało 
uwiecznione prawo wierzyciela do dokonania potrącenia przesądza o tym, że takie prawo Emitentowi nie przysługuje.  
Emitent złożył przygotowany przez pełnomocników prawnych, sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, bowiem w jego ocenie 
roszczenie nim objęte nie jest zasadne ani co do zasady ani co do wysokości. Upadły dochodzi od Emitenta roszczenia o 
zapłatę należności, która wygasła wskutek skutecznie złożonego oświadczenia o potrąceniu. Nie jest zasadne stanowisko 
Syndyka o niemożności uwzględnienia potrącenia bowiem wobec złożenia oświadczenia o potrąceniu po ogłoszeniu 
upadłości z możliwością zawarcia układu zastosowanie mają przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego określające 
skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu tj. m.in. 
art. 89 tej ustawy.  
Jak wynika z art. 89 Prawa upadłościowego i naprawczego w czasie trwania postępowania aż do jego umorzenia lub 
zakończenia albo zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o 
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ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności między upadłym i 
wierzycielem nie jest dopuszczalne, tylko wtedy - jeżeli wierzyciel:  

 stał się dłużnikiem upadłego po ogłoszeniu upadłości;  

 będąc dłużnikiem upadłego, stał się po ogłoszeniu upadłości jego wierzycielem przez nabycie wierzytelności w 
drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości.  

W pozostałym zakresie potrącenie jest w pełni dopuszczalne.  
Żaden z ww. przypadków w niniejszym stanie faktycznym nie zachodzi (Emitent stał się dłużnikiem Upadłego przed 
ogłoszeniem upadłości i stał się jego wierzycielem przez nabycie wierzytelności przed ogłoszeniem upadłości) co oznacza a 
contrario, że potrącenie było w pełni dopuszczalne i skuteczne.  
Z uwagi na powyższy stan faktyczny Zarząd Emitenta podjął decyzję, iż nie tworzy rezerwy na ewentualne roszczenie 
Upadłego związanego z Powództwem I, do momentu określenia prawdopodobieństwa korzystnego lub niekorzystnego 
rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami. W dniu 17 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok oddalający 
w całości powództwo Upadłego. Wyrok jest nieprawomocny.  
 
W dniu 25 maja 2018 roku Emitent otrzymał od Upadłego pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym kwoty 1 654 837 zł 
(Powództwo II). Upadły dochodzi od Emitenta kolejnej części roszczenia o zapłatę należności objętych porozumieniem z 
dnia 23 lipca 2012 r. Emitent natomiast posiadał względem Upadłego wierzytelność nabytą w drodze cesji przed 
ogłoszeniem upadłości w kwocie 2.505.968,53 zł. Przedmiotowe roszczenie przysługujące Upadłemu wygasło wobec 
złożenia przez Emitenta Upadłemu oświadczenia z dnia 3 stycznia 2014 r. o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.  
Powództwo II dotyczy pozostałej kwoty potrąconej przez Emitenta opisanej powyżej w Powództwie I. Powództwo II zostało 
oparte o niemal te same twierdzenia faktyczne i prawne co Powództwo I. Emitent złożył przygotowany przez 
pełnomocników prawnych, sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, bowiem w jego ocenie roszczenie nim objęte nie jest zasadne 
ani co do zasady ani co do wysokości. Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta podjął decyzję, iż nie tworzy rezerwy na 
ewentualne roszczenie Upadłego związanego z Powództwem II, do momentu określenia prawdopodobieństwa korzystnego 
lub niekorzystnego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami. Jednocześnie Emitent, ze względu na niemal te same 
twierdzenia faktyczne i prawne co przestawione w Powództwie I wystąpił do sądu o zawieszenie postępowania do czasu 
rozstrzygnięcia przez sąd Powództwa I. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania sąd nie odniósł się do wniosku 
Emitenta.      

NOTA 17. Działalność zaniechana 

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2018 roku nie miało miejsca zaniechanie którejkolwiek z prowadzonych 
przez Grupę działalności. 

NOTA 18. Transakcje z jednostkami powiązanymi  

Podmioty powiązane z Grupą Kapitałową obejmują kluczowy personel kierowniczy oraz pozostałe podmioty powiązane, do 
których Grupa zalicza podmioty kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej.  

Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań regulowane są w środkach pieniężnych. 

W prezentowanych okresach nie wystąpiły zobowiązania warunkowe dotyczące podmiotów powiązanych.  

Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu i rady nadzorczej Spółki dominującej oraz spółek 
zależnych. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
wynosi: 

Wyszczególnienie   
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego       

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 710 728  1 409 

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy - -  - 

Płatności w formie akcji własnych - -  - 

Pozostałe świadczenia 12 9  19 

Razem 722 738  1 428 

Grupa Kapitałowa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa nie dokonywała zakupu od podmiotów kontrolowanych przez kluczowy personel 
kierowniczy, które nie zostały objęte konsolidacją. 

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa nie dokonywała sprzedaży do podmiotów kontrolowanych przez kluczowy personel 
kierowniczy, które nie zostały objęte konsolidacją. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku nie występowała sprzedaż do podmiotów powiązanych 
nieobjętych konsolidacją. 
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Na dzień bilansowy 30.06.2018 nie występowały należności od podmiotów powiązanych nieobjętych konsolidacją. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku nie występował zakup od podmiotów powiązanych nieobjętych 
konsolidacją. 

Na dzień bilansowy 30.06.2018 nie występowały zobowiązania od podmiotów powiązanych nieobjętych konsolidacją. 

W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały udzielone pożyczki podmiotom powiązanym nie objętym konsolidacją. 

NOTA 19. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30.06.2018 nie miały miejsca zdarzenia, które wymagały ujęcia w skróconym śródrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym za okres pierwszych 6 miesięcy 2018 roku. 

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

Grupa Kapitałowa  w bilansie ujmuje wartości związane z realizacją umów o usługę budowlaną. Są one prezentowane w 
pozycjach „Należności z tytułu umów o usługę budowlaną” oraz „Zobowiązania  z tytułu umów o usługę budowlaną”. 

Grupa ujmuje przychody i koszty związane z realizowanymi umowami według stopnia zaawansowania. W wyniku zmiany 
wartości szacunkowych w trakcie realizacji kontraktu przy określaniu stopnia zaawansowania realizowanych umów, Grupa 
obok wykazywania przychodów i kosztów wykazuje również zyski. Pozwala to GK TESGAS na wykazywanie efektów realizacji 
umów w danym okresie w oparciu o planowane zyski. 

Grupa Emitenta realizuje długoterminowe umowy o usługi budowlane, których wycena na dzień bilansowy oparta jest o 
następujące szacunki Zarządu dotyczące planowanych wyników z realizowanych umów: 

 Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w 
umowie 

66 652 42 511  68 472 

Zmiana przychodów z umowy 55 (1 410) 72 

Łączna kwota przychodów z umowy 66 707 41 102  68 543 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 40 050 19 771  25 899 

Koszty pozostające do realizacji umowy 15 647 17 701  31 656 

Szacunkowe łączne koszty umowy 55 697 37 473  57 555 

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 11 010 3 629  10 988 

zyski 11 952 4 881  11 303 

straty (-) (941) (1 252) (316) 

Należności (zobowiązania) z tytułu świadczonych w poszczególnych okresach usług budowlanych prezentuje poniższa 
tabela: 

 Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 40 050 19 771  25 899 

Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+) 7 979 1 837  3 899 

Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-) (941) (1 252) (316) 

Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego 47 088 20 356  29 483 

Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 35 706 15 052  25 489 

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: 11 382 5 304  3 994 

należności z tytułu umów o usługę budowlaną  11 606 5 487  6 502 

zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 224 183  2 508 
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NOTA 21. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 
Podstawowe pozycje bilansu sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przypływów 
pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 

Wyszczególnienie   

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

tys. PLN tys. EUR 

Rachunek zysków i strat             

Przychody ze sprzedaży 36 718 23 272  57 542 8 661 5 479  13 556 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

683 (4 954) (6 495) 161 (1 166) (1 530) 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

537 (4 824) (6 356) 127 (1 136) (1 497) 

Zysk (strata) netto (136) (5 384) (6 597) (32) (1 268) (1 554) 

Zysk (strata) netto 
przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 

(208) (5 326) (6 698) (49) (1 254) (1 578) 

Zysk na akcję (PLN) (0,02) (0,47) (0,59) (0,00) (0,11) (0,14) 
Rozwodniony zysk na akcję 
(PLN) 

(0,02) (0,47) (0,59) (0,00) (0,11) (0,14) 

Średni kurs PLN / EUR w 
okresie 

X X X 4,2395 4,2474 4,2447 

              

Rachunek przepływów pieniężnych  

Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

(3 761) 1 259  749 (887) 296  176 

Środki pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(1 062) (1 533) (3 485) (251) (361) (821) 

Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej 

(1 472) (989) (2 575) (347) (233) (607) 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(6 295) (1 262) (5 311) (1 485) (297) (1 251) 

Średni kurs PLN / EUR w 
okresie 

X X X 4,2395  4,2474 4,2447 

              

Bilans           

Aktywa 89 028 89 938  97 449 20 412 21 279  23 364 
Zobowiązania 
długoterminowe 

7 103 7 184  6 508 1 628 1 700  1 560 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

13 990 13 327  22 726 3 208 3 153  5 449 

Kapitał własny 67 936 69 427  68 215 15 576 16 427  16 355 

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

67 198 68 921  67 549 15 407 16 307  16 195 

Kurs PLN / EUR na koniec 
okresu 

X X X 4,3616  4,2265  4,1709 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TESGAS S.A. 

 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) – AKTYWA 

Aktywa 
MSSF MSSF MSSF 

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Aktywa trwałe         

Wartość firmy - - - 

Wartości niematerialne 47 118 56 

Rzeczowe aktywa trwałe 27 505 26 095 26 247 

Nieruchomości inwestycyjne 5 055 5 290 5 180 

Inwestycje w jednostkach zależnych 10 560 10 951 10 560 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - - 

Należności i pożyczki 1 968 1 960 2 202 

Pochodne instrumenty finansowe - -  - 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -  - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 13 10 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 475 1 438 1 968 

Aktywa trwałe razem 47 619 45 865 46 223 

Aktywa obrotowe    

Zapasy 4 514 4 441 7 226 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 11 555 5 330 6 426 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 450 7 790 15 466 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - 

Pożyczki 1 011 602 755 

Pochodne instrumenty finansowe - - - 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - - - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 338 412 251 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 092 15 466 11 164 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - 

Aktywa obrotowe razem 30 960 34 041 41 287 

Aktywa razem 78 579 79 906 87 510 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) – PASYWA 

 Pasywa 
MSSF MSSF MSSF 

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Kapitał własny    

Kapitał podstawowy 11 350 11 350 11 350 

Akcje własne (-) - - - 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 62 968 62 968 62 968 

Pozostałe kapitały - - - 

Zyski zatrzymane: (10 315) (8 280) (9 801) 

- zysk (strata) z lat ubiegłych (9 907) (3 142) (3 142) 

- zysk (strata) netto  (408) (5 137) (6 659) 

Kapitał własny razem 64 003 66 038 64 517 

Zobowiązania    

Zobowiązania długoterminowe    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 047 2 442 1 744 

Leasing finansowy 894 488 503 

Pochodne instrumenty finansowe - - - 

Pozostałe zobowiązania 57 5 57 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 247 1 874 2 151 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 172 155 155 

Pozostałe rezerwy długoterminowe - - - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 4 4 

Zobowiązania długoterminowe razem 5 419 4 968 4 614 

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną  224 178 2 254 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 4 468 4 426 11 895 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 398 1 398 1 398 

Leasing finansowy 758 795 755 

Pochodne instrumenty finansowe - - - 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 715 1 669 1 616 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 591 434 461 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 1 1 

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 9 156 8 900 18 380 

Zobowiązania razem 14 576 13 868 22 993 

Pasywa razem 78 579 79 906 87 510 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 

 Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Działalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży 27 314 15 556 39 752 

Przychody ze sprzedaży produktów - - - 

Przychody ze sprzedaży usług  27 167 15 245 38 975 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 147 311  777 

Koszt własny sprzedaży 23 443 16 289 39 042 

Koszt sprzedanych produktów - - - 

Koszt sprzedanych usług 23 287 15 991 38 286 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 156 298 756 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 870 (733) 710 

Koszty sprzedaży - - - 

Koszty ogólnego zarządu 3 289 3 246 6 386 

Pozostałe przychody operacyjne 33 166 923 

Pozostałe koszty operacyjne 481 522 1 091 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 132 (4 334) (5 844) 

Przychody finansowe 150 215 429 

Koszty finansowe 76 487 966 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 206 (4 606) (6 381) 

Podatek dochodowy 614 531 278 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (408) (5 137) (6 659) 

Działalność zaniechana    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - 

Zysk (strata) netto (408) (5 137) (6 659) 

 
 

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

Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję 

z działalności kontynuowanej       

- podstawowy (0,04) (0,45) (0,59) 

- rozwodniony (0,04) (0,45) (0,59) 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej    

- podstawowy (0,04) (0,45) (0,59) 

- rozwodniony (0,04) (0,45) (0,59) 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

Wyszczególnienie 
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Zysk (strata) netto (408) (5 137) (6 659) 

Pozostałe całkowite dochody    

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego    

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych -  -  -  

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie 
przenoszonych do wyniku finansowego 

-  -  -  

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach 
całkowitych 

-  -  -  

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego -  -  -  

     

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

   

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach 
całkowitych 

-  -  -  

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego -  -  -  

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

-  -  -  

     

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

-  -  -  

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

-  -  -  

     

Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

-  -  -  

     

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 
przenoszonych do wyniku finansowego 

- - - 

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu -  -  -  

Całkowite dochody (408) (5 137) (6 659) 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

 Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 

Akcje 
własne  

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały  

Zyski zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2018 roku 11 350 - 62 968 - (9 801) 64 517 

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

Korekta błędu podstawowego - - - - (106) (106) 

Saldo po zmianach 11 350 - 62 968 - (9 907) 64 411 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 
30.06.2018 roku 

 
  

   

Emisja akcji -  -  -  -  -  -  

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

-  -  -  -  -  -  

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

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością) -  -  -  -  -  -  

Dywidendy -  -  -  -  -  -  

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -  -  -  -  -  -  

Razem transakcje z właścicielami -  - - -  -  -  

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku -  -  -  -  (408) (408) 

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 
do 30.06.2018 roku 

-  -  -  -  - -  

Razem całkowite dochody -  -  -  -  (408) (408) 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

-  -  -  -  -  -  

Saldo na dzień 30.06.2018 roku 11 350 - 62 968 - (10 315) 64 003 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 
  

 Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 
Akcje własne  

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały  

Zyski 
zatrzymane  

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2017 roku 11 350 - 62 968 - (3 142) 71 176 

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

Korekta błędu podstawowego - - - - - - 

Saldo po zmianach 11 350 - 62 968 - (3 142) 71 176 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2017 roku       

Emisja akcji -  -  -  -  -  -  

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

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

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością) -  -  -  -  -  -  

Dywidendy -  -  -  -  -  -  

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -  -  -  -  -  -  

Razem transakcje z właścicielami -  - - -  -  -  

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku -  -  -  -  (5 137) (5 137) 

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 
30.06.2017 roku 

-  -  -  -  - - 

Razem całkowite dochody -  -  -  -  (5 137) (5 137) 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych 
środków trwałych) 

-  -  -  -  - - 

Saldo na dzień 30.06.2017 roku 11 350 - 62 968 - (8 280) 66 038 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 
  

 Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 
Akcje własne  

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2017 roku 11 350 - 62 968 - (3 142) 71 176 

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

Korekta błędu podstawowego - - - - - - 

Saldo po zmianach 11 350 - 62 968 - (3 142) 71 176 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2017 
roku 

      

Emisja akcji -  -  -  -  -  -  

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

-  -  -  -  -  -  

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

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością) -  -  -  -  -  -  

Dywidendy -  -  -  -  -  -  

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -  -  -  -  -  -  

Razem transakcje z właścicielami -  -  -  -  - - 

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku -  -  -  -  (6 659) (6 659) 
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 
31.12.2017 roku 

-  -  -  -  -  -  

Razem całkowite dochody -  -  -  -  (6 659)  (6 659)  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

-  -  -  -  -  -  

Saldo na dzień 31.12.2017 roku 11 350 - 62 968 -  (9 801) 64 517 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 206 (4 606) (6 381) 

Korekty:       

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 915 939 1 872 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 9 65 127 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne 125 124 250 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych - - - 

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

- - - 

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych 
przeniesione z kapitału 

- - - 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 13 85 235 

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 68 31 (4) 

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż 
instrumenty pochodne) 

- - - 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - - 

Koszty odsetek 76 102 188 
Przychody z odsetek i dywidend (85) (77) (160) 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) - - - 

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - - - 

Inne korekty (0) 362 752 

Korekty razem 1 122 1 631 3 258 

Zmiana stanu zapasów 2 712 804 (1 981) 

Zmiana stanu należności 6 403 4 640 (2 086) 

Zmiana stanu zobowiązań (7 252) (2 228) 5 360 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 43 (418) (225) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych (7 159) 2 027 3 007 

Zmiany w kapitale obrotowym (5 252) 4 825 4 075 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych - - - 

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej (8) (11) (11) 

Zapłacony/zwrócony  podatek dochodowy - - - 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 932) 1 839 941 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - (14) (14) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 801) (1 063) (2 859) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 790 20 45 

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - (75) (90) 

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - - - 

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych - - - 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  - - - 

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - - - 
Pożyczki udzielone - - (400) 

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych - - - 

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych - - - 

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - - - 

Otrzymane odsetki 71 30 119 

Otrzymane dywidendy - - - 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (940) (1 102) (3 199) 
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  Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy netto z tytułu emisji akcji - - - 

Nabycie akcji własnych - - - 

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli - - - 

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - 

Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 1 0 

Spłaty kredytów i pożyczek (698) (350) (1 047) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (434) (534) (1 057) 

Odsetki zapłacone (69) (91) (177) 

Dywidendy wypłacone - - - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 199) (974) (2 281) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 072) (237) (4 539) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 11 164 15 702 15 702 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 5 092 15 466 11 164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa TESGAS  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 – 30.06.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 45 

1. Noty objaśniające pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego 

NOTA 1. Sezonowość działalności 

Działalność Emitenta w zakresie segmentu operacyjnego „Usługi dla gazownictwa” cechuje się sezonowością - historyczne 
dane jednostkowe wykazują wyższe przychody i zyski w drugiej połowie roku. Sezonowość przychodów w drugim półroczu 
jest charakterystyczne dla firm z sektora budowlanego. Na sezonowość sprzedaży wpływ mają również warunki  
atmosferyczne  w okresie zimowym – niskie temperatury mogą w znacznym stopniu ograniczyć prowadzenie prac 
budowlanych.  
 
NOTA 2. Zysk na akcję  

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych 
występujących w danym okresie. 

Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: 

  Wyszczególnienie   
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 350 000  11 350 000  11 350 000  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje -    -    -    

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11 350 000  11 350 000  11 350 000  

Działalność kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (408) (5 137) (6 659) 
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,04) (0,45) (0,59) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,04) (0,45) (0,59) 

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 (408) (5 137) (6 659) 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,04) (0,45) (0,59) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,04) (0,45) (0,59) 

NOTA 3. Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych kierownictwo TESGAS S.A. kieruje się kryterium rodzaju usług świadczonych 
przez Spółkę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie, z uwagi na specyfikę świadczonych usług wymagających 
odmiennych zasobów oraz podejścia do realizacji. 
W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Emitenta w zakresie 
wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentów, które zostały 
zaprezentowane w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. 

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 zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego. 

Przychody ze sprzedaży wykazane w sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów prezentowanych w ramach 
segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nie przypisanych do segmentów.  
Aktywa Spółki, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są alokowane 
do aktywów segmentów operacyjnych. Do najistotniejszych aktywów nie ujmowanych w ramach segmentów operacyjnych 
należą:  środki pieniężne i ich ekwiwalenty, pożyczki udzielone, aktywa z tytułu podatku odroczonego, należności z tytułu 
podatków i innych świadczeń, inwestycje w jednostkach zależnych. 

Ze względu na to, iż zobowiązania segmentów nie są regularnie dostarczane głównemu organowi odpowiedzialnemu za 
podejmowanie decyzji operacyjnych w TESGAS S.A., Spółka nie zamieściła ujawnień dotyczących zobowiązań segmentów.  

W działalności TESGAS S.A. wyróżnia się następujące segmenty operacyjne: 
 Segment I – Usługi dla gazownictwa, 
 Segment II - Pozostałe. 

Rodzaje działalności prowadzonej przez Emitenta zostały zaprezentowane poniżej. 
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W ramach segmentu „Usługi dla gazownictwa” wyróżnia się następujące zakresy wykonywanych usług, które można 
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 możliwości hermetycznego napełniania środkiem THT (eksploatacja). 

 

Segmenty operacyjne, które nie przekroczyły progów ilościowych, prezentowane są w kategorii „Pozostałe” i obejmują 
następujące rodzaje działalności będące źródłem przychodów Spółki: 

 Wynajem nieruchomości,  

 Sprzedaż towarów i materiałów. 

 
W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku oraz aktywach segmentów operacyjnych. 

 Wyszczególnienie 
Usługi dla 

gazownictwa 
Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 26 493 820 27 314 

Przychody ze sprzedaży między segmentami - - - 

Przychody ogółem 26 493 820 27 314 

Wynik operacyjny segmentu 206 375 581 

Aktywa segmentu operacyjnego 36 500 5 094 41 594 

za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 14 850  706  15 556  

Przychody ze sprzedaży między segmentami - - -  

Przychody ogółem 14 850  706  15 556  

Wynik operacyjny segmentu (4 115) 136  (3 979) 

Aktywa segmentu operacyjnego 27 921  5 320  33 241  

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 38 182 1 570 39 752 

Przychody ze sprzedaży między segmentami - - - 

Przychody ogółem 38 182 1 570 39 752 

Wynik operacyjny segmentu (5 934) 259 (5 676) 

Aktywa segmentu operacyjnego 39 577 5 240 44 817 
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Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Emitenta, zaprezentowanym w 
sprawozdaniu z wyniku, ujawnione zostało poniżej w tabeli: 

    Wyszczególnienie 
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Wynik operacyjny segmentów 581 (3 979)  (5 676) 

Korekty:    

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 33 166  923 

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (481) (522) (1 091) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami - -  - 

Korekty razem (449) (355) (168) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 132 (4 334) (5 844) 

Przychody finansowe 150 215  429 

Koszty finansowe (-) (76) (487) (966) 

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

- -  - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 206 (4 606) (6 381) 

 

NOTA 4. Połączenia jednostek gospodarczych 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły połączenia jednostek gospodarczych. 

NOTA 5. Wartość firmy 

Nie dotyczy.
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NOTA 6. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują głównie oprogramowanie komputerowe (łącznie ze związanymi z tym oprogramowaniem licencjami).   

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

Zmiana wartości bilansowej wartości niematerialnych  
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 30.06.2018 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku -  -  56 -  -  -  56 

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

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

Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

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

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

Amortyzacja (-) -  -  (9) -  -  -  (9) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  - -  -  -  - 

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku -  -  47 -  -  -  47 

 za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku -  -  169  -  -  -  169  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  14  -  -  -  14  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

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

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

Amortyzacja (-) -  -  (65) -  -  -  (65) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku -  -  118  -  -  -  118  

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku               



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa TESGAS  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 – 30.06.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 49 

Zmiana wartości bilansowej wartości niematerialnych  
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku -  -  169 -  -  -  169 

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  14 -  -  -  14 

Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  - -  -  -  - 

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

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

Amortyzacja (-) -  -  (127) -  -  -  (127) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  - -  -  -  - 

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

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2017 roku -  -  56 -  -  -  56 

 
W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Emitent nie nabył wartości niematerialnych (2017 rok: 14 tys. PLN). 
 
Spółka nie wykorzystuje w działalności składników wartości niematerialnych, których okres użytkowania byłby nieokreślony.  
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiła utrata wartości niematerialnych. 
 
Na koniec prezentowanych okresów sprawozdawczych Spółka nie poczyniła zobowiązań na rzecz dokonania zakupu wartości niematerialnych.  
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NOTA 7. Rzeczowe aktywa trwałe 

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

Zmiana wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych  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 30.06.2018 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku 4 196 10 609 6 370 3 431 576 1 064 26 247 

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 13 863 1 831 83 505 3 296 

Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - - 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (1 123) - - (1 123) 

Inne zmiany (rekwalifikacje, przemieszczenia itp..) - - 77 882 - (959) - 

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

Amortyzacja (-) - (256) (374) (252) (34) - (915) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - - 

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku 4 196 10 366 6 937 4 769 626 610 27 505 

 za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 4 196  11 059  6 042  3 987  626  410  26 320  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  345  -  23  395  763  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  (48) -  -  (48) 

Inne zmiany (rekwalifikacje, przemieszczenia itp..) -  -  68  -  -  (68) -  

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

Amortyzacja (-) -  (255) (328) (313) (43) -  (939) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 4 196  10 805  6 126  3 626  605  737  26 095  
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Zmiana wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych  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 31.12.2017 roku        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 4 196 11 059 6 042 3 987 626 410 26 320 

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 60 680 97 20 1 030 1 888 

Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - - 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (48) - - (48) 

Inne zmiany (rekwalifikacje, przemieszczenia itp..) - - 331 - 5 (376) (40) 

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

Amortyzacja (-) - (510) (683) (604) (74) - (1 872) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - - 

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

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2017 roku 4 196 10 609 6 370 3 431 576 1 064 26 247 

 
W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Emitent nabył rzeczowe aktywa trwałe o wartości 3.296 tys. PLN (pierwsze sześć miesięcy 2017 roku: 763 tys. PLN, 2016 rok: 1.884 tys. PLN). 
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiła potrzeba dokonania odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.  
 
Na dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka poczyniła zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych na kwotę 1.091 tys. PLN (na dzień 30 czerwca 2017 roku: 91 tys. PLN).  
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NOTA 8. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

MSR 34 wymaga zamieszczenia w śródrocznym sprawozdaniu finansowym wybranych ujawnień z MSSF 7 Instrumenty 
finansowe: ujawnianie informacji oraz MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej. Ujawnienia te dotyczą wartości godziwej 
instrumentów finansowych wg ich klas oraz wg poziomów wartości godziwej. 

Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych 
Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się 
następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w sprawozdaniu 
finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej): 

Klasa instrumentu finansowego 

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:             
Pożyczki 2 556 2 556 2 146  2 146  2 542 2 542 
Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 

7 637 7 637 7 691  7 691  14 101 14 101 

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  -  -  -  

Papiery dłużne -  -  -  -  -  -  
Akcje spółek notowanych -  -  -  -  -  -  
Udziały, akcje spółek 
nienotowanych 

-  -  -  -  -  -  

Jednostki funduszy inwestycyjnych -  -  -  -  -  -  
Pozostałe klasy pozostałych 
aktywów finansowych 

-  -  -  -  -  -  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 092 5 092 15 466  15 466  11 164 11 164 

Zobowiązania:       

Kredyty w rachunku kredytowym 2 443 2 443 3 839  3 839  3 141 3 141 

Kredyty w rachunku bieżącym 2 2 1  1  0 0 

Pożyczki - -  - -  - - 

Dłużne papiery wartościowe - -  - -  - - 

Leasing finansowy 1 653 1 653 1 283  1 283  1 257 1 257 

Pochodne instrumenty finansowe - - -  -  - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 

3 944 3 944 3 848  3 848  11 501 11 501 

 
Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych dla celów sporządzenia powyższej tabeli został 
zaprezentowany w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Na zmianę wartości godziwej w prezentowanych 
okresach wpływ miały następujące czynniki: 

a) zwiększenie wartości godziwej pożyczek na dzień 30.06.2018 w odniesieniu do 31.12.2017 wynika z naliczenia 
odsetek od udzielonych pożyczek, 

b) zmniejszenie wartości godziwej pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe” na dzień 
30.06.2018 w odniesieniu do 31.12.2017 wynika z otrzymania spłat części należności od kontrahentów 
Emitenta oraz z sezonowości działalności Emitenta. Niższe wartości należności w ujęciu roku jest efektem 
prowadzenia prac, które na dzień bilansowy zostały częściowo wykonane lecz nie zostały zafakturowane,  

c) zmniejszenie wartości godziwej środków pieniężnych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017 roku 
związane jest z ujemnym przepływem środków pieniężnych w okresie I półrocza 2018 roku. Zaliczkowanie 
materiałów i usług niezbędnych do realizacji zleceń budowlanych, spłata bieżących zobowiązań oraz wydatki 
inwestycyjne spowodowały wyższe zapotrzebowanie na środki pieniężne aniżeli w okresach poprzednich, 

d) zmniejszenie wartości godziwej kredytów występuje w efekcie systematycznego spłacania, przewidzianego w 
harmonogramach długu oprocentowanego, 

e) zwiększenie wartości godziwej leasingu finansowego to głównie efekt refinansowania części inwestycji 
rzeczowych Grupy poczynionych w I półroczu 2018 roku, zmniejszenie wartości godziwej pozycji 
„Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe” na dzień 30.06.2018 w odniesieniu do 31.12.2017 
wynika z dokonania spłat części zobowiązań dostawcom materiałów i usług. 

Spółka nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są w 
wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczne efekty dyskonta. W związku z tym, że wszystkie zobowiązania 
finansowe oparte są na zmiennych stopach procentowych, dlatego Spółka nie dokonywała wyceny wartości godziwej tych 
zobowiązań finansowych – ich wartość bilansowa uznawana jest przez Emitenta za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
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Spółka nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość 
bilansowa uznawana jest przez Emitenta za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
 
Poziomy wartości godziwej instrumentów finansowych 
W okresie objętym niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym w TESGAS S.A. nie 
występowały instrumenty ujmowane w wartości godziwej. 
 
Przekwalifikowanie aktywów finansowych 
Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad wyceny 
tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. 
 
NOTA 9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów  

Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

    Wyszczególnienie 
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Stan na początek okresu 981 913  913 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 85 113  122 

Odpisy odwrócone w okresie (-) - -  - 

Odpisy wykorzystane (-) (42) (24) (54) 

Stan na koniec okresu 1 024 1 002  981 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość zapasów na kwotę 85 tys. 
PLN. Ponadto w analizowanym okresie wykorzystano odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 42 tys. PLN. 

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: 

    Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Stan na początek okresu 4 647 5 921  5 915 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 22 172  567 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (9) (92) (333) 

Odpisy wykorzystane (-) (4) -  (1 634) 

Stan na koniec okresu 4 656 6 001  4 516 

Odpis z tytułu szacowanych strat kredytowych - -  131 

Stan na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu 4 656 6 001  4 647 

W okresie objętym sprawozdaniem dokonano odpisów aktualizujących wartość należności w łącznej kwocie 22 tys. PLN. 
Ponadto w analizowanym okresie dokonano odwrócenia odpisu aktualizującego wartość należności i pożyczek w kwocie 9 
tys. PLN. 

W wyniku wdrożenia nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe” Spółka dokonała retrospektywnego ujęcia odpisu 
na należności z tytułu szacowanych strat kredytowych. Odpis został dokonany w kwocie 131 tys. zł. Zgodnie z pkt 7.2.15 
MSSF 9 dokonany odpis został wykazany tylko w stanie początkowym zysków (strat) z lat ubiegłych, bez przekształcenia 
danych w okresach wcześniejszych. W związku z powyższym istnieje niezgodność wartości odpisów aktualizujących wartość 
należności i pożyczek prezentowanych wg stanu na koniec okresu tj. na dzień 31.12.2017 oraz na stan na początek okresu 
na dzień 01.01.2018.  

NOTA 10. Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

 Wyszczególnienie   30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Liczba akcji 11 350 000  11 350 000  11 350 000  

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

Kapitał podstawowy (w PLN) 11 350 000  11 350 000  11 350 000  
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Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych: 

Wyszczególnienie   

Wartość 
nominalna 

serii / emisji  
w zł 

Liczba akcji 
Cena 

emisyjna  
(w zł ) 

Data rejestracji serii 
/ emisji 

Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2017 roku 11 350 000 11 350 000 X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2017 roku 11 350 000 11 350 000 X X 

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2017 roku 11 350 000  11 350 000  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2018 roku 11 350 000  11 350 000  X X 

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.  

NOTA 11. Program płatności akcjami 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w Spółce nie został uruchomiony ani nie obowiązywał żaden program 
płatności akcjami. 

NOTA 12. Dywidendy 

W pierwszym półroczu 2018 roku Spółka nie wypłaciła dywidendy.  

NOTA 13. Emisja i wykup papierów dłużnych 

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Spółka nie wyemitowała lub wykupiła papierów dłużnych. 

NOTA 14. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) 

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka realizowała postanowienia zawartych umów kredytowych oraz umów pożyczek.  

NOTA 15. Rezerwy 

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

Wyszczególnienie   

Rezerwy na 
długoterminowe 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

naprawy 
gwarancyjne  

inne razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku         

Stan na początek okresu 155 213 248 461 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 17 - 264 264 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

- (10) - (10) 

Wykorzystanie rezerw (-) - - (124) (124) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

- - - - 

Inne zmiany - - - - 

Stan rezerw na dzień 30.06.2018 roku 172 203 388 591 

 za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku         

Stan na początek okresu 158  263  384  647  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie  - -  135  135  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

(3) (8) (10) (19) 

Wykorzystanie rezerw (-)  - -  (331) (331) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

 - -   - -  

Inne zmiany  - -   - -  

Stan rezerw na dzień 30.06.2017 roku 155  255  179  434  

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku         

Stan na początek okresu 158 263 384 647 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie - - 79 79 
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Wyszczególnienie   

Rezerwy na 
długoterminowe 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

naprawy 
gwarancyjne  

inne razem 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

(3) (50) (10) (60) 

Wykorzystanie rezerw (-) - - (205) (205) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

- - - - 

Inne zmiany - - - - 

Stan rezerw na dzień 31.12.2017 roku 155 213 248 461 

W kolumnie „Inne” Spółka prezentuje głównie wartość rezerwy na możliwe do poniesienia kary umowne w związku z 
nieterminowym wykonaniem prac. 

Rezerwę na naprawy gwarancyjne szacuje się, jako ustalony przez Zarząd procent osiągniętych w danym roku przychodów z 
tytułu realizowanych umów o usługę budowlaną. Rezerwy utrzymywane są do dnia wygaśnięcia prawa do realizacji 
gwarancji lub roszczeń naprawczych. Z uwagi na niepewność co do terminu wypływu korzyści ekonomicznych, rezerwa ta 
prezentowana jest jako krótkoterminowa. 

NOTA 16. Zobowiązania warunkowe 

Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie  30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Wobec jednostek powiązanych objętych konsolidacją:       

Gwarancje udzielone - 14  6 

Gwarancje udzielone w związku z realizacją kontraktu - -    - 

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - -    - 

Jednostki powiązane objęte konsolidacją razem - 14  6 

Wobec pozostałych jednostek:    

Gwarancje udzielone - -  - 

Gwarancje udzielone w związku z realizacją kontraktu 1 722 1 029  406 

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną 6 761 5 788  7 961 

Pozostałe jednostki razem 8 483 6 817  8 367 

Zobowiązania warunkowe ogółem 8 483 6 831  8 373 

Na dzień 30.06.2018 spółka TESGAS nie była stroną sporów, z których mógłby wynikać wypływ istotnych korzyści 
ekonomicznych poza sporem ze spółką Gaz & Oil Project Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Elblągu.  Na dzień bilansowy Spółka jest stroną sporów opisanych poniżej.  
W dniu 13 sierpnia 2015 roku Emitent otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 513.467 
złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 500.000 zł za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku (Powództwo I). 
Powództwo zostało wniesione przez Syndyka Masy Upadłości Gaz & Oil Project Management Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Elblągu (dalej także „Upadły”).  
Upadły dochodzi od Emitenta części roszczenia o zapłatę należności objętych porozumieniem z dnia 23 lipca 2012 r. Emitent 
natomiast posiadał względem Upadłego wierzytelność nabytą w drodze cesji przed ogłoszeniem upadłości w kwocie 
2.505.968,53 zł. Przedmiotowe roszczenie przysługujące upadłemu wygasło wobec złożenia przez Emitenta Upadłemu 
oświadczenia z dnia 3 stycznia 2014 r. o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.  
Potrącenie nastąpiło z zachowaniem wymogów prawa upadłościowego, skutkiem czego było umorzenie potrąconych 
wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Pozostała po potrąceniu kwota wierzytelności Emitenta względem 
Upadłego – 351.131,53 zł została zgłoszona do masy upadłości. Zdaniem Syndyka masy upadłości należność objęta 
powództwem nie wygasła bowiem potrącenie dokonane oświadczeniem z dnia 3 stycznia 2014 r. nie wywołało skutków 
jako nie wypełniające wymogów art. 89 i 94 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Syndyk dokonał jednak uznania 
zgłoszonej wierzytelności w kwocie 2.003,590,01 zł z zastrzeżeniem, że nie uznaje zgłoszonej wierzytelności w części co do 
kwoty 502.378,52 zł a także nie uznaje samego dokonanego potrącenia kwoty 2.154.837,00 zł. Ponadto, zdaniem Syndyka 
brak złożenia sprzeciwu i uprawomocnienie się listy wierzytelności mającej moc orzeczenia sądowego, na której nie zostało 
uwiecznione prawo wierzyciela do dokonania potrącenia przesądza o tym, że takie prawo Emitentowi nie przysługuje.  
Emitent złożył przygotowany przez pełnomocników prawnych, sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, bowiem w jego ocenie 
roszczenie nim objęte nie jest zasadne ani co do zasady ani co do wysokości. Upadły dochodzi od Emitenta roszczenia o 
zapłatę należności, która wygasła wskutek skutecznie złożonego oświadczenia o potrąceniu. Nie jest zasadne stanowisko 
Syndyka o niemożności uwzględnienia potrącenia bowiem wobec złożenia oświadczenia o potrąceniu po ogłoszeniu 
upadłości z możliwością zawarcia układu zastosowanie mają przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego określające 
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skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu tj. m.in. 
art. 89 tej ustawy.  
Jak wynika z art. 89 Prawa upadłościowego i naprawczego w czasie trwania postępowania aż do jego umorzenia lub 
zakończenia albo zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o 
ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności między upadłym i 
wierzycielem nie jest dopuszczalne, tylko wtedy - jeżeli wierzyciel:  

 stał się dłużnikiem upadłego po ogłoszeniu upadłości;  

 będąc dłużnikiem upadłego, stał się po ogłoszeniu upadłości jego wierzycielem przez nabycie wierzytelności w 
drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości.  

W pozostałym zakresie potrącenie jest w pełni dopuszczalne.  
Żaden z ww. przypadków w niniejszym stanie faktycznym nie zachodzi (Emitent stał się dłużnikiem Upadłego przed 
ogłoszeniem upadłości i stał się jego wierzycielem przez nabycie wierzytelności przed ogłoszeniem upadłości) co oznacza a 
contrario, że potrącenie było w pełni dopuszczalne i skuteczne.  
Z uwagi na powyższy stan faktyczny Zarząd Emitenta podjął decyzję, iż nie tworzy rezerwy na ewentualne roszczenie 
Upadłego związanego z Powództwem I, do momentu określenia prawdopodobieństwa korzystnego lub niekorzystnego 
rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami. W dniu 17 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok oddalający 
w całości powództwo Upadłego. Wyrok jest nieprawomocny.  
 
W dniu 25 maja 2018 roku Emitent otrzymał od Upadłego pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym kwoty 1 654 837 zł 
(Powództwo II). Upadły dochodzi od Emitenta kolejnej części roszczenia o zapłatę należności objętych porozumieniem z 
dnia 23 lipca 2012 r. Emitent natomiast posiadał względem Upadłego wierzytelność nabytą w drodze cesji przed 
ogłoszeniem upadłości w kwocie 2.505.968,53 zł. Przedmiotowe roszczenie przysługujące Upadłemu wygasło wobec 
złożenia przez Emitenta Upadłemu oświadczenia z dnia 3 stycznia 2014 r. o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.  
Powództwo II dotyczy pozostałej kwoty potrąconej przez Emitenta opisanej powyżej w Powództwie I. Powództwo II zostało 
oparte o niemal te same twierdzenia faktyczne i prawne co Powództwo I. Emitent złożył przygotowany przez 
pełnomocników prawnych, sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, bowiem w jego ocenie roszczenie nim objęte nie jest zasadne 
ani co do zasady ani co do wysokości. Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta podjął decyzję, iż nie tworzy rezerwy na 
ewentualne roszczenie Upadłego związanego z Powództwem II, do momentu określenia prawdopodobieństwa korzystnego 
lub niekorzystnego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami. Jednocześnie Emitent, ze względu na niemal te same 
twierdzenia faktyczne i prawne co przestawione w Powództwie I wystąpił do sądu o zawieszenie postępowania do czasu 
rozstrzygnięcia przez sąd Powództwa I. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania sąd nie odniósł się do wniosku 
Emitenta.      

NOTA 17. Działalność zaniechana 

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2018 roku nie miało miejsca zaniechanie którejkolwiek z prowadzonych 
przez Spółkę działalności. 

NOTA 18. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30.06.2018 nie miały miejsca zdarzenia, które wymagały ujęcia w skróconym śródrocznym jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku.  
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NOTA 19. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 

TESGAS S.A. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujmuje wartości związane z realizacją umów o usługę budowlaną. Są one 
prezentowane w pozycjach „Należności z tytułu umów o usługę budowlaną” oraz „Zobowiązania z tytułu umów o usługę 
budowlaną”. 

Spółka ujmuje przychody i koszty związane z realizowanymi umowami według stopnia zaawansowania. W wyniku zmiany 
wartości szacunkowych w trakcie realizacji kontraktu przy określaniu stopnia zaawansowania realizowanych umów, Emitent 
obok wykazywania przychodów i kosztów wykazuje również zyski. Pozwala to Spółce na wykazywanie efektów realizacji 
umów w danym okresie w oparciu o planowane zyski. 

Emitent realizuje długoterminowe umowy o usługi budowlane, których wycena na dzień bilansowy oparta jest o 
następujące szacunki Zarządu dotyczące planowanych wyników z realizowanych umów: 

 Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie 64 466 41 334  66 343 

Zmiana przychodów z umowy 55 (1 410) 72 

Łączna kwota przychodów z umowy 64 520 39 924  66 415 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 39 139 19 119  25 506 

Koszty pozostające do realizacji umowy 15 173 17 207  30 598 

Szacunkowe łączne koszty umowy 54 311 36 325  56 103 

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 10 209 3 598  10 311 

zyski 11 120 4 778  10 606 

straty (-) (911) (1 180) (295) 

Należności (zobowiązania) z tytułu świadczonych w poszczególnych okresach usług budowlanych prezentuje poniższa 
tabela: 

 Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 39 139 19 119  25 506 

Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+) 7 196 1 762  3 644 

Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-) (911) (1 180) (296) 

Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego 45 423 19 701  28 854 

Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 34 093 14 549  24 683 

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: 11 331 5 152  4 171 

należności z tytułu umów o usługę budowlaną 11 555 5 330  6 426 

zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 224 178  2 254 
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NOTA 20. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów 
pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 

   Wyszczególnienie   

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

od 01.01 do 
31.12.2017 

tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z wyniku             

Przychody ze sprzedaży 27 314 15 556  39 752 6 443 3 662  9 365 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

132 (4 334) (5 844) 31 (1 021) (1 377) 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

206 (4 606) (6 381) 49 (1 085) (1 503) 

Zysk (strata) netto (408) (5 137) (6 659) (96) (1 210) (1 569) 

Zysk na akcję (PLN) (0,04) (0,45) (0,59) (0,01) (0,11) (0,14) 
Rozwodniony zysk na akcję 
(PLN) 

(0,04) (0,45) (0,59) (0,01) (0,11) (0,14) 

Średni kurs PLN / EUR w 
okresie 

X X X 4,2395  4,2474  4,2447  

              

Sprawozdanie z  przepływów pieniężnych  

Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

(3 932) 1 839  941 (928) 433  222 

Środki pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(940) (1 102) (3 199) (222) (259) (754) 

Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej 

(1 199) (974) (2 281) (283) (229) (537) 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(6 072) (237) (4 539) (1 432) (56) (1 069) 

Średni kurs PLN / EUR w 
okresie 

X X X 4,2395 4,2474  4,2447  

              

Sprawozdanie z sytuacji finansowej  

Aktywa 78 579 79 906  87 510 18 016 18 906  20 981 
Zobowiązania 
długoterminowe 

5 419 4 968  4 614 1 243 1 175  1 106 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

9 156 8 900  18 380 2 099 2 106  4 407 

Kapitał własny 64 003 66 038  64 517 14 674 15 625  15 468 

Kurs PLN / EUR na koniec 
okresu 

X X X 4,3616  4,2265  4,1709  

 
  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa TESGAS  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 – 30.06.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 59 

ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2018 
roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 31 
sierpnia 2018 roku. 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Dąbrowa, dnia 
31 sierpnia 2018 roku Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu 

 

Dąbrowa, dnia 
31 sierpnia 2018 roku Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu 

 

Dąbrowa, dnia 
31 sierpnia 2018 roku Marzenna Kocik Członek Zarządu 

 

 
 
Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Dąbrowa, dnia 
31 sierpnia 2018 roku Marcin Szrejter 

Dyr. ds. finansowych/ 
Główny księgowy 

 

 


