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WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.  

Lp. Wyszczególnienie 
w tys. PLN w tys. EUR 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

1 Przychody ze sprzedaży 31 635  20 757  54 779  7 571  4 926  13 009  

2 
Zysk netto z działalności 
kontynuowanej 

(234) 26  4 134  (56) 6  982  

3 Zysk brutto (229) 69  3 573  (55) 16  849  

4 Zysk netto (234) 26  4 134  (56) 6  982  

5 
Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

(1 166) 3 244  3 667  (279) 770  871  

6 
Środki pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(1 567) 656  2 954  (375) 156  702  

7 
Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej 

(1 137) (1 300) (2 452) (272) (309) (582) 

8 
Zwiększenie/zmniejszenie netto 
stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(3 870) 2 600  4 169  (926) 617  990  

9 Aktywa razem 105 509  105 075  115 518  25 357  24 271  27 854  

10 Zobowiązania długoterminowe 13 041  13 578  12 945  3 134  3 136  3 121  

11 Zobowiązania krótkoterminowe 18 018  18 083  25 051  4 330  4 177  6 041  

12 Kapitał własny ogółem 74 450  73 413  77 522  17 893  16 958  18 693  

13 Kapitał podstawowy 11 350  11 350  11 350  2 728  2 622  2 737  

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

15 
Rozwadniające potencjalne akcje 
zwykłe (w szt.) 

-  -  -  -  -  -  

16 
Zysk na jedną akcję zwykłą 
(PLN/EUR) 

-0,02 0,00 0,36 0,00 0,00 0,09 

17 
Rozwodniony zysk na jedną akcję 
zwykłą (PLN/EUR) 

-0,02 0,00 0,36 0,00 0,00 0,09 

18 
Wartość księgowa na jedną akcję 
(PLN/EUR) 

6,56 6,47 6,83 1,58 1,49 1,65 

19 
Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję (PLN/EUR) 

6,56 6,47 6,83 1,58 1,49 1,65 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) – AKTYWA 

Aktywa 
MSSF MSSF MSSF 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Aktywa trwałe         

Wartość firmy -  -  -  

Wartości niematerialne 417  561  490  

Rzeczowe aktywa trwałe 21 199  21 080  20 989  

Nieruchomości inwestycyjne 6 602  7 119  6 861  

Inwestycje w jednostkach zależnych 13 836  13 395  13 395  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -  -  -  

Należności i pożyczki 5 020  5 943  4 876  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -  -  -  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9  16  16  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 787  1 222  2 024  

Aktywa trwałe razem 49 869  49 336  48 651  

Aktywa obrotowe    

Zapasy 4 878  4 973  3 226  

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 8 105  2 599  3 282  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 852  9 574  21 522  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego -  -  -  

Pożyczki 1 016  3 719  2 509  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -  -  -  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 624  407  291  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 165  34 466  36 036  

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży -  -  -  

Aktywa obrotowe razem 55 640  55 738  66 867  

Aktywa razem 105 509  105 075  115 518  
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) – PASYWA 

 Pasywa 
MSSF MSSF MSSF 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

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: 132  (905) 3 203  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 366  (931) (931) 

- zysk (strata) netto  (234) 26  4 134  

Kapitał własny razem 74 450  73 413  77 522  

Zobowiązania    

Zobowiązania długoterminowe    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5 233  5 930  5 581  

Leasing finansowy 5 430  6 194  5 734  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  

Pozostałe zobowiązania 91  91  91  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 149  1 183  1 381  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 112  104  110  

Pozostałe rezerwy długoterminowe -  -  -  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26  76  47  

Zobowiązania długoterminowe razem 13 041  13 578  12 945  

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną  1 234  632  2 885  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12 453  7 434  15 799  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -  -  -  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 702  702  704  

Leasing finansowy 1 127  1 119  1 043  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 695  1 690  1 673  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 756  6 447  2 888  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50  60  59  

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży -  -  -  

Zobowiązania krótkoterminowe razem 18 018  18 083  25 051  

Zobowiązania razem 31 059  31 661  37 996  

Pasywa razem 105 509  105 075  115 518  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

 Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Działalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży 31 635  20 757  54 779  

Przychody ze sprzedaży produktów -  -  -  

Przychody ze sprzedaży usług  30 183  20 709  51 695  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 452  48  3 084  

Koszt własny sprzedaży 28 467  16 522  45 464  

Koszt sprzedanych produktów -  -  -  

Koszt sprzedanych usług 27 017  16 476  42 552  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 1 449  46  2 912  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 169  4 235  9 315  

Koszty sprzedaży 4  -  117  

Koszty ogólnego zarządu 3 836  3 962  7 769  

Pozostałe przychody operacyjne 304  157  4 486  

Pozostałe koszty operacyjne 358  887  4 067  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (726) (456) 1 848  

Przychody finansowe 1 270  1 036  2 749  

Koszty finansowe 773  511  1 024  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (229) 69  3 573  

Podatek dochodowy 5  43  (561) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (234) 26  4 134  

Działalność zaniechana    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -  -  -  

Zysk (strata) netto (234) 26  4 134  

 
 
 
 
 

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

Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję 

z działalności kontynuowanej       

- podstawowy (0,02) 0,00  0,36  

- rozwodniony (0,02) 0,00  0,36  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej       

- podstawowy (0,02) 0,00  0,36  

- rozwodniony (0,02) 0,00  0,36  
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

Wyszczególnienie  

SSF SSF SSF 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Zysk (strata) netto (234) 26  4 134  

Inne całkowite dochody  

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego 

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 (234) 26  4 134  
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ZESTAWIENIE 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 01.01.2014 roku 11 350  -  62 968  -  3 203  77 522  

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

Korekta błędu podstawowego -  -  -  -  -  -  

Saldo po zmianach 11 350  -  62 968  -  3 203  77 522  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2014 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 -  -  -  -  (2 838) (2 838) 

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -  -  -  -  -  -  

Razem transakcje z właścicielami -  -  -  -  (2 838) (2 838) 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku -  -  -  -  (234) (234) 

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 
30.06.2014 roku 

-  -  -  -  -  -  

Razem całkowite dochody -  -  -  -  (234) (234) 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych 
środków trwałych) 

-  -  -  -  -  -  

Saldo na dzień 30.06.2014 roku 11 350  -  62 968  -  132  74 450  
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ZESTAWIENIE 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 01.01.2013 roku 11 350  -  62 968  -  (931) 73 388  

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

Korekta błędu podstawowego -  -  -  -  -  -  

Saldo po zmianach 11 350  -  62 968  -  (931) 73 388  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2013 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 30.06.2013 roku -  -  -  -  26  26  

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 
30.06.2013 roku 

-  -  -  -  -  -  

Razem całkowite dochody -  -  -  -  26  26  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych 
środków trwałych) 

-  -  -  -  -  -  

Saldo na dzień 30.06.2013 roku 11 350  -  62 968  -  (905) 73 413  
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ZESTAWIENIE 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 01.01.2013 roku 11 350  -  62 968  -  (931) 73 388  

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

Korekta błędu podstawowego -  -  -  -  -  -  

Saldo po zmianach 11 350  -  62 968  -  (931) 73 388  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2013 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 31.12.2013 roku -  -  -  -  4 134  4 134  

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 
31.12.2013 roku 

-  -  -  -  -  -  

Razem całkowite dochody -  -  -  -  4 134  4 134  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych 
środków trwałych) 

-  -  -  -  -  -  

Saldo na dzień 31.12.2013 roku 11 350  -  62 968  -  3 203  77 522  
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (229) 69  3 573  

Korekty:       

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 652  663  1 404  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 73  76  153  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne 259  259  517  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych -  -  -  

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

(589) -  (806) 

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych 
przeniesione z kapitału 

-  -  -  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 431  72  1 883  

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (52) (74) (115) 

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

-  -  -  

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -  -  -  
Koszty odsetek 297  405  731  

Przychody z odsetek i dywidend (138) (301) (475) 

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

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -  -  -  

Inne korekty -  -  -  

Korekty razem 932  1 100  3 292  

Zmiana stanu zapasów (1 652) 665  2 412  

Zmiana stanu należności 12 842  8 742  (4 647) 

Zmiana stanu zobowiązań (4 096) (8 980) (700) 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (2 486) (106) (3 578) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych (6 474) 65  1 635  

Zmiany w kapitale obrotowym (1 866) 386  (4 879) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych -  -  -  

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej (4) (5) (13) 

Zapłacony/zwrócony  podatek dochodowy -  1 694  1 694  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 166) 3 244  3 667  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (5) -  (4) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -  -  -  

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (530) (68) (598) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 74  148  204  

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -  -  -  

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych -  -  -  

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych (441) -  -  

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  -  500  800  
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych -  -  3 599  

Pożyczki udzielone (700) -  (1 259) 

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych -  -  -  

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych -  -  -  

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych -  -  -  

Otrzymane odsetki 35  76  213  

Otrzymane dywidendy -  -  -  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 567) 656  2 954  
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  Wyszczególnienie 

MSSF MSSF MSSF 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

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 1  0  2  

Spłaty kredytów i pożyczek (350) (358) (707) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (494) (540) (1 027) 

Odsetki zapłacone (294) (403) (720) 

Dywidendy wypłacone -  -  -  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 137) (1 300) (2 452) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 870) 2 600  4 169  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 36 036  31 867  31 867  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych -  -  -  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 32 165  34 466  36 036  
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TESGAS S.A. 

1. Informacje ogólne 

TESGAS Spółka Akcyjna (TESGAS S.A., TESGAS, Spółka, Emitent) utworzona została aktem notarialnym z dnia 27 grudnia 
2007 roku w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań 
Nowe Miasto i Wilda o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną został dokonany w dniu 
11 stycznia 2008 roku na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Poznaniu. 
TESGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca poprzednikiem prawnym TESGAS S.A. została założona aktem 
notarialnym z dnia 27 czerwca 2000 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy 
Rejestrowy w dniu 19 lipca 2000 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dziale B pod numerem 13.988. 
Wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonano w dniu 1 października 2003 roku (KRS 0000173217).  

TESGAS S.A. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe 
Miasto i Wilda, VIII Wydział  Gospodarczy pod numerem KRS  0000296689.  
Spółce nadano numer statystyczny REGON 639801998 oraz numer NIP: 777-25-27-260.   

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

Siedziba Spółki mieści się w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki 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. 

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

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 
w dniu 01 września 2014 roku.   

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku wchodzili:  

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

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki. 

W okresie od 01 lipca 2014 roku do dnia 01 września 2014 roku skład Zarządu Emitenta nie uległ zmianie. 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku wchodzili:  

� Zygmunt Bączyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
� Leon Kocik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
� Szymon Hajtko - Sekretarz Rady Nadzorczej, 
� Piotr Stobiecki - Członek Rady Nadzorczej, 
� Grzegorz Wojtkowiak - Członek Rady Nadzorczej. 

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

W okresie od 01 lipca 2014 roku do dnia 01 września 2014 roku skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie. 

3. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

3.1 Podstawa sporządzenia 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. obejmuje okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku. 
Zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz zgodnie z odpowiednimi standardami 
rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, 
opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej TESGAS zamieszczono dodatkowo jako dane za okresy 
porównywalne bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie 
zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za 2013 rok, pomimo braku takich wymogów w MSR 34.  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF). Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym 
TESGAS S.A. za rok 2013.  

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie 
kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).   

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez spółkę TESGAS w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności 
przez Emitenta.   

3.2 Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które 
zostały zaprezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TESGAS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.  

3.3 Niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki 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 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2013 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 sprawozdaniu finansowym Spółki TESGAS S.A. sporządzonym za okres 6 miesięcy zakończony w 
dniu 30 czerwca 2014 roku nie dokonano korekty błędów. 

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 euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

� kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2014 4,1609 PLN/EUR, 31.12.2013 4,1472 
PLN/EUR, 30.06.2013 4,3292 PLN/EUR,  

� średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2014 4,1784 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2013 4,2110 PLN/EUR, 01.01 - 
30.06.2013 4,2140 PLN/EUR. 

4. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym miały miejsce zdarzenia i transakcje, które wpłynęły na wielkości aktywów i 
pasywów oraz osiągnięte wyniki finansowe: 

A. W dniu 8 stycznia 2014 roku doszło do podpisania ugody pozasądowej („Ugoda”) pomiędzy Emitentem i spółką 
PBG Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie („PBG Energia”) a spółką Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Kostrzynie („Bioelektrownia”), w celu zakończenia wszelkich kwestii spornych i zamknięcia wszelkich 
wzajemnych zgłaszanych roszczeń Bioelektrowni, TESGAS i PBG Energia.  

 
Przedmiotem Ugody są wzajemne ustępstwa stron, odnoszące się do wierzytelności i roszczeń wynikających ze 
sporów powstałych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej 
(„Umowa”), jaką w dniu 31 sierpnia 2011 r. Bioelektrownia zawarła z działającymi w konsorcjum firmami: TESGAS, 
PBG Energia i Gaz & Oil Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu („Konsorcjum”), w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; w konsekwencji tych 
sporów doszło do złożenia przez Bioelektrownię w dniu 26 września 2012 r. oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy (o tym oświadczeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2012), a także naliczenia przez 
Bioelektrownię wobec TESGAS i PBG Energia jako członków Konsorcjum („Konsorcjanci”) kar umownych, których 
Konsorcjanci nie uznali. 
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Ugoda stanowi w szczególności, że: 
� Wobec tego, iż Bioelektrownia uzyskała  zaspokojenie przedstawionych przez siebie roszczeń związanych z 

Umową i kierowanych wobec Konsorcjantów (lecz nieuznanych przez nich) o wartości  2.218.674,40 złotych 
oraz otrzymała od ubezpieczyciela Euler Hermes - tytułem rozliczenia należności przez siebie naliczonych 
wobec Konsorcjum w związku z Umową (czego nie uznali Konsorcjanci) - kwotę 6.136.470 złotych, tj. łącznie 
otrzymała kwotę 8.355.144,40 złotych, Bioelektrownia nieodwołalnie zrzekła się wobec TESGAS oraz 
niezależnie zrzeka się wobec PBG Energia (przeszłych, obecnych oraz przyszłych, wymagalnych oraz 
niewymagalnych) wszelkich roszczeń wynikających lub jakkolwiek związanych z Umową oraz jakąkolwiek 
relacją prawną lub faktyczną, o wartości przewyższającej otrzymaną kwotę, w szczególności roszczeń o 
zapłatę kar umownych, roszczeń kontraktowych i deliktowych oraz regresowych. 

� TESGAS oraz PBG Energia nie będą dochodzić od Bioelektrowni zwrotu kwot, które pobrała Bioelektrownia 
tytułem należnych w jej ocenie i na jej rzecz kwot czy wierzytelności, przy czym dla uniknięcia ewentualnych 
wątpliwości Konsorcjanci nadal nie uznają zasadności pobrania przez Bioelektrownię ww. kwoty 6.136.470 
złotych oraz zachowują wszelkie stanowiska, argumenty, twierdzenia i tezy dotychczasowe. 

� Wszelkie zobowiązania Konsorcjantów powstałe w jakimkolwiek związku z Umową, poza roszczeniem o 
otrzymaną kwotę, wygasają. 

� Bioelektrownia cofnęła w całości i uchyliła się od skutków oświadczenia złożonego w przedmiocie 
datowanego na dzień 9 grudnia 2013 r. wezwania TESGAS do zaspokojenia roszczeń poprzez zapłatę kwoty 
94.923.670 złotych (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2013), traktując to 
oświadczenie jako niebyłe i niezłożone a niezależnie jako złożone pod wpływem błędu; powyższe dotyczy 
także innych wezwań skierowanych do TESGAS oraz niezależnie do PBG Energia dotyczących jakichkolwiek 
roszczeń w szczególności związanych z Umową.  

� Bioelektrownia oświadczyła i zobowiązała się, iż wobec TESGAS ani wobec PBG Energia nie będą podnoszone 
przez Bioelektrownię ani przez jakikolwiek inny podmiot wywodzący swoje prawa z praw nabytych od 
Bioelektrowni - jakiekolwiek roszczenia, w szczególności wynikające z Umowy czy jakkolwiek związane z 
Umową, z jakiegokolwiek tytułu ani na jakiejkolwiek zasadzie, oraz, że taki podmiot nie skieruje wobec 
TESGAS oraz ani PBG Energia ani żadnej osoby działającej w ich imieniu ani na ich rzecz jakiejkolwiek 
wierzytelności ani roszczenia związanych z Umową czy jej realizacją ani jakąkolwiek inną relacją prawną ani 
faktyczną, na jakiejkolwiek zasadzie. 

� TESGAS oświadczyła i zobowiązała się, iż zrzeka się  wobec Bioelektrowni jakichkolwiek roszczeń w związku z 
brakiem finalnej realizacji Umowy przez TESGAS, w szczególności brakiem wykorzystania w ramach realizacji 
inwestycji przewidzianej Umową silników zakupionych przez TESGAS dla realizacji Umowy. Ponadto, w 
związku z zawarciem Ugody, TESGAS  zrzekła się wobec Bioelektrowni jakichkolwiek roszczeń w związku z 
brakiem osiągnięcia przychodu czy zysku w związku z przerwaną realizacją Umowy. 

� Strony oświadczyły i zobowiązały się, iż nie będą dochodzić wobec siebie roszczeń w związku z dokonanym 
odstąpieniem od Umowy. 

� Ugoda wraz z wcześniejszymi relacjami umownymi pomiędzy TESGAS i PBG Energia wyczerpała wszelkie 
roszczenia TESGAS wobec PBG Energia i wszelkie roszczenia, wierzytelności oraz pretensje PBG Energia 
wobec TESGAS. Strony zobowiązały się i oświadczyły, iż nie posiadają ani nie będą podnoszone w związku z 
dokonanym już rozliczeniem jakiekolwiek roszczenia względem siebie (w szczególności jakkolwiek związane 
z Umową, w tym w związku z konsorcjum zawiązanym w celu realizacji Umowy, w tym jakiekolwiek 
roszczenia regresowe), a nadto zobowiązały się i oświadczyły, iż nie będą podnosić ani nie będą podnosić 
przeciwko sobie jakichkolwiek roszczeń związanych czy wynikających z jakiejkolwiek relacji PBG Energia i 
TESGAS (niezależnie od jej charakteru ani zakresu). Strony zrzekły się wobec siebie wszelkich roszczeń 
obecnych i przyszłych w pełnym zakresie prawnie dopuszczalnym.  

� W sytuacji gdyby którekolwiek z oświadczeń lub zobowiązań Bioelektrowni zawartych w Ugodzie okazało się 
nieprawdziwe, niepełne lub niewykonane w całości lub w części – TESGAS, w terminie do dnia  31 grudnia 
2018 r., posiada prawo odstąpienia od Ugody (w całości lub w części – a tutaj w stosunku do PBG Energia lub 
Bioelektrowni, w zależności od wyboru TESGAS). W sytuacji skorzystania przez TESGAS z prawa odstąpienia - 
każda ze stron zachowuje wszelkie roszczenia względem pozostałych Stron, w tym w szczególności 
roszczenia odszkodowawcze wynikające z niewykonania Ugody.   

� W sytuacji jeśliby którekolwiek z oświadczeń lub zobowiązań PBG Energia zawartych w Ugodzie okazało się 
nieprawdziwe w całości lub w części – TESGAS, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., posiada prawo 
odstąpienia od Ugody (w całości lub w części – a tutaj w stosunku do PBG Energia lub Bioelektrownia, w 
zależności od wyboru TESGAS). W sytuacji skorzystania przez TESGAS z prawa odstąpienia - TESGAS 
zachowuje wszelkie roszczenia względem pozostałych Stron (w tym PBG Energia), w tym roszczenia 
odszkodowawcze wynikające z Ugody.  
 

B. W dniu 8 stycznia 2014 roku doszło do podpisania ugody pozasądowej („Ugoda”) w celu polubownego 
zakończenia wszelkich kwestii spornych i zamknięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Emitentem a kontrahentem 
będącym pożyczkobiorcą („Dłużnik”) z tytułu zawartej z Emitentem umowy pożyczki z dnia 7 grudnia 2012 r. 
(„Pożyczka”), powstałymi na tle kwestii związanych z realizacją umowy na roboty budowlane oraz rozruch 
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elektrowni biogazowej („Umowa”), jaką w dniu 31 sierpnia 2011 r. spółka Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Kostrzynie („Bioelektrownia”) zawarła z działającymi w konsorcjum firmami: TESGAS, PBG Energia Sp. z 
o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz Gas & Oil Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Przedmiotem Ugody były wzajemne ustępstwa stron, odnoszące się do wierzytelności i roszczeń wynikających z 
faktu, że Dłużnik - mocą skierowanego do TESGAS oświadczenia z dnia 14 sierpnia 2013 r. („Oświadczenie o 
Potrąceniu”) – dokonał potracenia, nabytej przez Dłużnika w drodze cesji, wierzytelności wobec TESGAS 
(przysługującej pierwotnie Bioelektrowni) o zapłatę kar umownych z tytułu Umowy w kwocie 2.085.720,88 złotych 
(„Nabyta Wierzytelność”), z wierzytelnością TESGAS wobec Dłużnika w kwocie 2.057.705,65 złotych z tytułu 
Pożyczki. 

 
Ugoda stanowi w szczególności, że: 
� Dłużnik uchylił się w całości od skutków Oświadczenia o Potrąceniu (niezależnie traktując  je w całości jako 

niebyłe i niezłożone), wobec czego strony postanawiły, że Oświadczenie o Potrąceniu nie wywołuje żadnych 
skutków prawnych. Jednocześnie, dla uniknięcia wątpliwości Dłużnik zrzekł się zarzutu oraz możliwości 
potrącenia Nabytej Wierzytelności i niezależnie zobowiązał się iż taki zarzut nie będzie podnoszony w 
jakiejkolwiek formie przez jakikolwiek podmiot.  

� W związku z posiadaniem przez Dłużnika Nabytej Wierzytelności wobec TESGAS oraz posiadaniem przez 
TESGAS wierzytelności wobec Dłużnika z tytułu Pożyczki (wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami 
dodatkowymi), TESGAS i Dłużnik dokonali wzajemnej kompensaty ww. wierzytelności, co spowodowało ich 
wygaśnięcie w całości oraz wyczerpało tym samym wszelkie wzajemne roszczenia stron.  

� Dłużnik oświadczył i zobowiązał się, że nie będzie podnosić ani nie będą podnoszone przeciwko TESGAS 
jakiekolwiek roszczenia związane z jakimikolwiek dalszymi karami umownymi wynikającymi z Umowy lub 
choćby w jakikolwiek sposób związanymi z Umową. Dłużnik zrzekł się wobec TESGAS wszelkich roszczeń 
obecnych i przyszłych w pełnym zakresie prawnie dopuszczalnym.  

� Strony oświadczyły i zobowiązały się, że nie posiadają w związku z dokonanym w Ugodzie powyższym 
rozliczeniem, jakichkolwiek roszczeń wobec drugiej strony, a nadto zobowiązały się i oświadczyły, iż nie będą 
podnosić ani nie będą podnoszone przeciwko drugiej ze stron jakiekolwiek roszczenia wynikające z Pożyczki 
ani z Umowy lub choćby w jakikolwiek sposób związane z Pożyczką lub Umową.  

� Dłużnik oświadczył i zobowiązał się, że Bioelektrownia ani żaden podmiot nie skieruje wobec TESGAS ani 
żadnej osoby działającej w jej imieniu ani na jej rzecz jakiejkolwiek wierzytelności ani roszczenia 
wywodzonych z praw Bioelektrowni powstałych na podstawie Umowy czy w związku z Umową.  

� W sytuacji gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń lub zobowiązań Dłużnika zawartych w Ugodzie 
okazało się nieprawdziwe lub niewykonane w całości lub w części – TESGAS, w terminie do dnia  31 grudnia 
2018 roku, posiada prawo odstąpienia od Ugody (w całości lub w części, w zależności od wyboru TESGAS). W 
sytuacji skorzystania przez TESGAS z prawa odstąpienia TESGAS zachowuje wszelkie roszczenia względem 
Dłużnika, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze wynikające z niewykonania Ugody.  

� TESGAS przysługuje, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, prawo odstąpienia od Ugody (w całości lub w 
części, w zależności od wyboru TESGAS), w przypadku gdyby  - z jakiegokolwiek powodu czy na jakiejkolwiek 
podstawie lub zasadzie - bezskuteczne, nieważne (w całości lub w części) lub w inny sposób niewywołujące 
skutku prawnego lub niezwalniające z obowiązku, roszczenia lub wierzytelności  (w całości lub w części), 
stały się lub okazały się, były bądź zostały uznane którekolwiek z oświadczeń Bioelektrowni złożonych w 
ugodzie z dnia 8 stycznia 2014 roku (o której to ugodzie Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 
1/2014). 

Skutki zawarcia powyższych ugód zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym TESGAS S.A. sporządzonym 
na dzień 31.12.2013 roku.  
 

C. W dniu 4 kwietnia 2014 roku TESGAS S.A. nabyła za kwotę 370.000 PLN 50% udziałów w kapitale zakładowym 
spółki piTERN sp. z o.o. (piTERN), dających prawo do 50% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. 
Pozostałe udziały stanowią własność Pana Piotra Napierały. 
Objęcie kontroli przez TESGAS S.A. nad spółką piTERN nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2014r. poprzez nabycie 50% 
udziałów w kapitale piTERN Sp. z o. o.  oraz powołanie przez TESGAS do zarządu spółki piTERN dwóch z trzech 
członków zarządu.  
Historia działalności piTERN sięga 2003 roku. Spółka  ta posiada  bogate doświadczenie w branży energii 
słonecznej, zarówno w dziedzinie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych jak i lamp solarnych. 
piTERN oferuje nowoczesne i trwałe urządzenia, które pozwalają na pozyskiwanie najczystszej formy energii jaką 
daje słońce, przez co przyczynia się do ograniczania emisji szkodliwych substancji do środowiska i jednocześnie 
redukcji wydatków na tradycyjne nośniki energii. Spółka piTERN specjalizuje się w projektowaniu i budowie 
instalacji wykorzystujących energię słoneczną zarówno w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz 
w budownictwie mieszkaniowym.  
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Cele nabycia udziałów w piTERN przez spółkę TESGAS S.A.: 
� dywersyfikacja prowadzonej działalności przez Grupę Kapitałową TESGAS,  
� wykorzystanie potencjału Stal Warsztat Sp. z o.o. przy realizacji zleceń w branży OZE,  
� rozszerzenie usługi eksploatacji na nowe obszary, 
� budowanie nowego portfela klientów dotychczas niedostępnych dla TESGAS, 
� możliwość partycypacji w środkach z budżetu UE na lata 2014-2020. 

Siedziba PITERN mieści się w Wysogotowie przy ul. Serdecznej 8, 62-081 Przeźmierowo. 
Kapitał zakładowy PITERN wynosi 50 tys. PLN. 

5. Noty objaśniające pozycje 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 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

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 (234) 26  4 134  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) 0,00  0,36  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) 0,00  0,36  

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 (234) 26  4 134  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) 0,00  0,36  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) 0,00  0,36  

 
 
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 2014 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 rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów prezentowanych w ramach 
segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nie przypisanych do segmentów.  
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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. 
 
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), 
� Usuwanie z instalacji nawaniających zużytego THT (eksploatacja), 
� Neutralizacja niewielkich wycieków THT z instalacji, zbiorników itp. (eksploatacja), 
� Obsługa gazociągów w miejscach przekroczeń cieków wodnych tj.: rzek, rowów odwadniających (eksploatacja), 
� Badanie stopnia nawonienia gazu ziemnego w nowoczesnym laboratorium (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, 
� Przychody z tytułu opłat za użytkowanie samochodów służbowych. 

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

 Wyszczególnienie 
Usługi dla 

gazownictwa 
Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 29 848  1 787  31 635  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -  -  -  

Przychody ogółem 29 848  1 787  31 635  

Wynik operacyjny segmentu (646) (26) (671) 

Aktywa segmentu operacyjnego 24 320  11 414  35 734  

za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 20 448  265  20 713  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -  44  44  

Przychody ogółem 20 448  308  20 757  

Wynik operacyjny segmentu 349  (75) 273  

Aktywa segmentu operacyjnego 19 504  11 123  30 627  

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 51 118  3 661  54 779  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -  -  -  

Przychody ogółem 51 118  3 661  54 779  

Wynik operacyjny segmentu 1 432  (3) 1 429  

Aktywa segmentu operacyjnego 31 237  10 851  42 088  
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Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Emitenta, zaprezentowanym w 
rachunku zysków i strat, ujawnione zostało poniżej w tabeli: 

    Wyszczególnienie 
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Wynik operacyjny segmentów (671) 273  1 429  

Korekty:    

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 304  157  4 486  

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (358) (887) (4 067) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami -  -  -  

Korekty razem (55) (730) 419  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (726) (456) 1 848  

Przychody finansowe 1 270  1 036  2 749  

Koszty finansowe (-) (773) (511) (1 024) 

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

-  -  -  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (229) 69  3 573  

 
 
NOTA 4. Połączenia jednostek gospodarczych 

W dniu 4 kwietnia 2014 roku TESGAS S.A. nabyła za kwotę 370.000 PLN 50% udziałów w  kapitale zakładowym spółki 
piTERN sp. z o.o., dających prawo do 50% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. Pozostałe udziały stanowią własność 
Pana Piotra Napierały. 
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. 

Szczegółowe dane na temat transakcji połączenia zostały opisane w pkt. 4 „Znaczące zdarzenia i transakcje”. 

 
NOTA 5. Wartość firmy 

Nie dotyczy. 

 
NOTA 6. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują głównie oprogramowanie komputerowe (łącznie ze związanymi 
z tym oprogramowaniem licencjami).   
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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 30.06.2014 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku -  -  490  -  -  -  490  

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

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

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

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

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

Amortyzacja (-) -  -  (73) -  -  -  (73) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2014 roku -  -  417  -  -  -  417  

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku -  -  633  -  -  -  633  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  4  -  -  -  4  

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

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

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

Amortyzacja (-) -  -  (76) -  -  -  (76) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2013 roku -  -  561  -  -  -  561  
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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 31.12.2013 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku -  -  633  -  -  -  633  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  9  -  -  -  9  

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

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

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

Amortyzacja (-) -  -  -  -  -  -  -  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  (153) -  -  -  (153) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2013 roku -  -  490  -  -  -  490  

 
W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku Emitent nie nabył wartości niematerialnych (pierwsze sześć miesięcy 2013 roku: 4 tys. PLN, 2013 rok: 9 tys. PLN). 
 
Spółka nie wykorzystuje w działalności składników wartości niematerialnych, których okres użytkowania byłby nieokreślony.  
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiła utrata wartości niematerialnych. 
 
Na dzień 30 czerwca 2014 roku, na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz na dzień 31.12.2013 roku 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 30.06.2014 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku 4 196  12 386  1 251  2 607  485  64  20 989  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  63  182  510  54  54  863  

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

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

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

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

Amortyzacja (-) -  (251) (133) (246) (21) -  (652) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2014 roku 4 196  12 198  1 300  2 870  518  118  21 199  

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku 4 196  12 888  1 051  3 078  493  22  21 727  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  6  113  3  -  122  

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

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  (105) -  -  (105) 

Inne zmiany (rekwalifikacje, przemieszczenia itp..)         22  (22) -  

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

Amortyzacja (-) -  (251) (120) (263) (29) -  (663) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  -  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2013 roku 4 196  12 637  937  2 822  488  -  21 080  

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku        
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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 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku 4 196  12 888  1 051  3 078  493  22  21 727  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  -          -  
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  455  213  64  42  773  

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

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  (106) -  -  (106) 
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -        -  
Amortyzacja (-) -  (501) (254) (525) (72) -  (1 352) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  (52) -  -  (52) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  - -  -  - 
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2013 roku 4 196  12 386  1 251  2 607  485  64  20 989  
 
W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku Emitent nabył rzeczowe aktywa trwałe o wartości 863 tys. PLN (pierwsze sześć miesięcy 2013 roku: 122 tys. PLN, 2013 rok: 773 tys. PLN). 
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiła potrzeba dokonania dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.  
 
Na dzień 30 czerwca 2014 roku, na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka poczyniła zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych o 
łącznej wartości odpowiednio 159 tys. PLN, 63 tys. PLN i 39 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 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:             
Pożyczki 1 970  1 970  5 719  5 719  3 320  3 320  
Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 

12 229  12 229  13 471  13 471  24 378  24 378  

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 32 165  32 165  34 466  34 466  36 036  36 036  

Zobowiązania:       

Kredyty w rachunku kredytowym 5 934  5 934  6 632  6 632  6 283  6 283  

Kredyty w rachunku bieżącym 1  1  0  0  2  2  

Pożyczki -  -  -  -  -  -  

Dłużne papiery wartościowe -  -  -  -  -  -  

Leasing finansowy 6 557  6 557  7 313  7 313  6 777  6 777  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  -  -  -  -  

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 

12 321  12 321  6 606  6 606  14 396  14 396  

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

a) zmniejszenie wartości godziwej pożyczek na dzień 30.06.2014 w odniesieniu do 30.06.2013 i 31.12.2013 
wynika ze spłaty oraz potrącenia części udzielonych pożyczek, 

b) zmniejszenie wartości godziwej pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe” na dzień 
30.06.2014 w odniesieniu do 31.12.2013 wynika głównie z otrzymania należności, które figurowały w 
księgach na koniec poprzedniego roku obrotowego. 

c) zmniejszenie wartości godziwej środków pieniężnych związane jest z ujemnym przepływem środków 
pieniężnych w I półroczu 2014 roku. Zwiększenie skali działalności spowodowało wyższe zapotrzebowanie na 
środki pieniężne aniżeli w okresach poprzednich.  

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

e) zwiększenie wartości godziwej pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe” na dzień 
30.06.2014 w odniesieniu do 30.06.2013 wynika z realizacji większej liczby kontraktów oraz kontraktów o 
wyższej wartości jednostkowej. 

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. 
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. 
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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 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Stan na początek okresu 1 245  1 568  1 568  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 30  687  917  

Odpisy odwrócone w okresie (-) (50) (28) (7) 

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) -  -  (1 234) 

Stan na koniec okresu 1 224  2 227  1 245  

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość zapasów na kwotę 30 tys. 
PLN. Ponadto w analizowanym okresie dokonano rozwiązania odpisu aktualizującego wartość zapasów w kwocie 50 tys. 
PLN. 

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: 

    Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Stan na początek okresu 6 426  4 535  4 535  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 471  92  2 527  

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (40) (17) (630) 

Odpisy wykorzystane (-)   (5) (5) 

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) -  -  -  

Stan na koniec okresu 6 857  4 605  6 426  

 
W okresie objętym sprawozdaniem dokonano odpisów aktualizujących wartość należności w łącznej kwocie 471 tys. PLN.  

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

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

 Wyszczególnienie   30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

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  

 
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 01.01.2013 roku 11 350 000 11 350 000 X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2013 roku 11 350 000 11 250 000 X X 

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2013 roku 11 350 000  11 350 000  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2014 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. 
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NOTA 12. Dywidendy 

Emitent nie dokonywał zaliczkowych wypłat dywidendy z wyniku za 2014 rok. 

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku Spółka nie wypłaciła akcjonariuszom dywidendy za rok 2013.  

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku Spółka w dniu 07 lipca 
2014 roku wypłaciła dywidendę akcjonariuszom za rok 2013 w kwocie 2.838 tys. PLN, co w przeliczeniu na jedną akcję 
wynosi 0,25 PLN. Emitent nie dokonywał zaliczkowych wypłat dywidendy z wyniku za rok 2013. 

 W okresach prezentowanych jako porównywalne Spółka nie wypłacała dywidendy.  
 

NOTA 13. Emisja i wykup papierów dłużnych 

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 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 30.06.2014 roku         

Stan na początek okresu 110  256  2 632  2 888  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 2  -  174  174  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

-  (20) -  (20) 

Wykorzystanie rezerw (-) -  -  (2 285) (2 285) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

-  -  -  -  

Inne zmiany -  -  -  -  

Stan rezerw na dzień 30.06.2014 roku 112  236  520  756  

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku         

Stan na początek okresu 104  316  6 136  6 453  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 2  -  59  59  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

(3) (11) -  (11) 

Wykorzystanie rezerw (-) -  -  (54) (54) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

-  -  -  -  

Inne zmiany -  -  -  -  

Stan rezerw na dzień 30.06.2013 roku 104  305  6 142  6 447  

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku         

Stan na początek okresu 104  316  6 136  6 453  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 6  -  472  472  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

-  (60) (3 519) (3 579) 

Wykorzystanie rezerw (-) -  -  (458) (458) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

-  -  -  -  

Inne zmiany -  -  -  -  

Stan rezerw na dzień 31.12.2013 roku 110  256  2 632  2 888  

W kolumnie „Inne” Spółka prezentuje na dzień 30.06.2014 głównie wartość rezerwy na możliwe do poniesienia kary 
umowne w związku z nieterminowym wykonaniem prac. 
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W I półroczu 2014 roku Spółka wykorzystała rezerwy w kwocie 2.285 tys. PLN, na które głównie składała się rezerwa 
utworzona w związku z niezrealizowaniem przez konsorcjum, w skład którego wchodziła TESGAS S.A., umowy o roboty 
budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej zawartej ze spółką Biogazownia Szarlej Sp. z o.o. (2.219 tys. PLN). 
Szczegółowy opis został zamieszczony w punkcie 5 niniejszego sprawozdania „Znaczące zdarzenia i transakcje”. 

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  30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Wobec pozostałych jednostek:       

Gwarancje udzielone 744  3 261  2 275  

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną 8 232  5 814  7 211  

Pozostałe jednostki razem 8 976  9 075  9 486  

Zobowiązania warunkowe ogółem 8 976  9 075  9 486  

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku Spółka nie była stroną istotnych postępowań sądowych. Z tego też 
powodu nie utworzono rezerw na prawdopodobne koszty. 
 

NOTA 17. Działalność zaniechana 

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2014 roku nie miało miejsca zaniechanie którejkolwiek z prowadzonych 
przez Spółkę działalności. 
 

NOTA 18. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Podmioty powiązane ze Spółką obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki zależne oraz pozostałe podmioty 
powiązane, do których Spółka zalicza podmioty kontrolowane przez właścicieli Spółki. Do podmiotów powiązanych Spółka 
zalicza/zaliczała: 

� Segus Sp. z o.o. (TESGAS S.A. posiada 100,00% udziałów), 
� Stal Warsztat Sp. z o.o. (TESGAS S.A. posiada 91,79% udziałów), 
� PITERN Sp. z o.o. (TESGAS S.A. posiadała 50,00% udziałów).  

Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi: 

Wyszczególnienie   
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego       

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 490  491  939  

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy -  -  -  

Płatności w formie akcji własnych -  -  -  

Pozostałe świadczenia -  -  -  

Razem 490  491  939  

    

Wyszczególnienie   

Przychody z działalności operacyjnej Należności 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Sprzedaż do:  

Jednostki dominującej -  -  -  -  -  -  

Jednostki zależnej 241  74 340  229  45  271  

Jednostki stowarzyszonej -  -  -  -  -  -  

Wspólnego przedsięwzięcia -  -  -  -  -  -  

Kluczowego personelu 
kierowniczego 

0  -  13  3  10  7  

Pozostałych podmiotów 
powiązanych 

-  -  -  -  -  -  

Razem 242  74  353  232 55 278  
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Wyszczególnienie   

Zakup Zobowiązania 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Zakup od:  

Jednostki dominującej -  -  -  -  -  -  

Jednostki zależnej 531 828  1 646 141  456 262  

Jednostki stowarzyszonej -  -  -  -  -  -  

Wspólnego przedsięwzięcia -  -  -  -  -  -  

Kluczowego personelu 
kierowniczego 

-  -  -  -  -  -  

Pozostałych podmiotów 
powiązanych 

-  -  -  -  -  -  

Razem 531  828 1 646  141 456  262  

 

Wyszczególnienie    
30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 

Udzielone 
w okresie 

Skumulowane 
saldo 

Udzielone 
w okresie 

Skumulowane 
saldo 

Udzielone 
w okresie 

Skumulowane 
saldo 

Pożyczki udzielone:             

Jednostce dominującej -  -  -  -  -  -  

Jednostce zależnej 700*  1 970  -  -  859  862  

Jednostce stowarzyszonej -  -  -  -  -  -  

Wspólnemu przedsięwzięciu -  -  -  -  -  -  

Kluczowemu personelowi  
kierowniczemu 

-  -  -  -  -  -  

Pozostałym podmiotom 
powiązanym 

-  -  -  -  -  -  

Razem 700  1 970  -  -  859  862 

• w kwocie tej ujęto wartość udzielonych w I kwartale 2014 pożyczek podmiotowi niebędącemu jeszcze na dzień zawarcia 
umowy pożyczki podmiotem powiązanym, która kształtowała się na poziomie 450 tys. PLN. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały udzielone pożyczki Spółce przez podmioty powiązane. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku wszelkie transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi miały 
charakter typowy i rutynowy, transakcje zawierane były na warunkach rynkowych, ich charakter i warunki wynikały z 
bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez TESGAS S.A. i jednostki od niej zależne. 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Spółka nie udzieliła pożyczek kluczowemu personelowi. 
 

NOTA 19. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30.06.2014 nie miały miejsca zdarzenia, które wymagały ujęcia w skróconym śródrocznym jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku.  

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

TESGAS S.A. 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”. 

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 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie 68 181  30 667  43 281  

Zmiana przychodów z umowy -  -  -  

Łączna kwota przychodów z umowy 68 181  30 667  43 281  

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 23 448  13 496  9 737  

Koszty pozostające do realizacji umowy 36 285  14 535  27 313  
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 Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Szacunkowe łączne koszty umowy 59 734  28 031  37 050  

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 8 447  2 636  6 232  

zyski 8 662  3 117  6 299  

straty (-) (214) (481) (68) 

 

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

 Wyszczególnienie  
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 23 448  13 496  9 737  

Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+) 1 898  565  1 510  

Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-) (214) (481) (70) 

Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego 25 132  13 580  11 176  

Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 18 135  11 613  10 653  

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: 6 997  1 967  523  

należności z tytułu umów o usługę budowlaną 8 231  2 599  3 409  

aktualizacja wartości należności z tytułu umów o usługę budowlaną (126) -  (126) 

należności z tytułu umów o usługę budowlaną po aktualizacji 8 105  2 599  3 282  

zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 1 234  632  2 885  

 
 

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

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

Wyszczególnienie   

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

tys. PLN tys. EUR 

Rachunek zysków i strat             

Przychody ze sprzedaży 31 635  20 757  54 779  7 571  4 926  13 009  
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

(726) (456) 1 848  (174) (108) 439  

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

(229) 69  3 573  (55) 16  849  

Zysk (strata) netto (234) 26  4 134  (56) 6  982  

Zysk na akcję (PLN) (0,02) 0,00  0,36  (0,00) 0,00  0,09  
Rozwodniony zysk na akcję 
(PLN) 

(0,02) 0,00  0,36  (0,00) 0,00  0,09  

Średni kurs PLN / EUR w 
okresie 

X X X 4,1784  4,2140  4,2110  

              

Rachunek przepływów pieniężnych  

Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

(1 166) 3 244  3 667  (279) 770  871  

Środki pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(1 567) 656  2 954  (375) 156  702  

Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej 

(1 137) (1 300) (2 452) (272) (309) (582) 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(3 870) 2 600  4 169  (926) 617  990  

Średni kurs PLN / EUR w 
okresie 

X X X 4,1784  4,2140  4,2110  

              

Bilans             

Aktywa 105 509  105 075  115 518  25 357  24 271  27 854  
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Wyszczególnienie   

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2013 

od 01.01 do 
31.12.2013 

tys. PLN tys. EUR 

Zobowiązania 
długoterminowe 

13 041  13 578  12 945  3 134  3 136  3 121  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

18 018  18 083  25 051  4 330  4 177  6 041  

Kapitał własny 74 450  73 413  77 522  17 893  16 958  18 693  

Kurs PLN / EUR na koniec 
okresu 

X X X 4,1609  4,3292  4,1472  

 

 

ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2014 roku 
(wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 01 września 2014 roku. 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Dąbrowa, dnia 
01 września 2014 roku Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu 

 

Dąbrowa, dnia 
01 września 2014 roku Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu 

 

Dąbrowa, dnia 
01 września 2014 roku Marzenna Kocik Członek Zarządu 

 

 
Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Dąbrowa, dnia 
01 września 2014 roku Marcin Szrejter 

Dyr. ds. finansowych/ 
Główny księgowy 

 

 


