
Raport kwartalny TELESTO S.A. 

 za 2 kwartał 2012 roku,  
tj. za okres od dnia 01.04.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. 

 

1. Dane Finansowe  

wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: 
 

Opis 2 Q 2012 2 Q 2011 rok 2012 
narastająco 

rok 2011  
narastająco 

a ) kapitał własny 1 097 161 1 097 161 

b ) należności długoterminowe - - - - 

c ) należności krótkoterminowe 2 049 171 2 049 171 

d ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 687 212 687 212 

e ) zobowiązania długoterminowe 142 384 142 384 

f ) zobowiązania krótkoterminowe 2 733 1 207 2 733 1 207 

g ) amortyzacja 39 19 70 29 

h ) przychody netto ze sprzedaży 2 987 297 3 715 949 

i ) zysk/ strata  na sprzedaży 956 -365 867 -465 

j ) zysk/ strata  na działalności operacyjnej 933 -363 836 -463 

k ) zysk strata brutto 926 -362 832 -463 

l ) zysk strata netto 744 -302 664 -389 

 
Dane podano w tysiącach złotych.  

Dane dotyczące rachunku zysków i strat obejmują okresy odpowiednio:   

od 01.01.2012 do 30.06.2012 oraz od 01.01.2011 do 30.06.2011.  

Dane dotyczące pozycji aktywów i pasywów zostały przedstawione odpowiednio na 

dzień 30.06.2012 oraz 30.06.2011. 

Prezentowane przychody ze sprzedaży nie obejmują zmiany stanu produktów. 

 

2. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników 

i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
 

W drugim kwartale 2012 roku Spółka realizowała zawarte wcześniej, znaczące 

umowy. Dokonane w tym okresie odbiory skutkowały skalą osiągniętych przychodów 

oraz wypracowanymi wynikami finansowymi.  

Branża w jakiej operacyjnie działa TELESTO S.A. oraz charakter realizowanej przez 

spółkę sprzedaży skutkowały w drugim kwartale 2012r skumulowaniem przychodów. 

Okres letni sprzyja inwestycjom w przedsiębiorstwach energetycznych oraz zakładach 

energetyki cieplnej w związku z możliwością odstawienia części mocy i udostępnienia 

wykonawcom obiektów objętych renowacjami i ulepszeniami, pozwala również bez 

zbędnych zakłóceń kontynuować prace realizowane w ramach nowych inwestycji. 
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3. Informację zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką 

w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na 

wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.  
 

W związku ze znaczącym operacyjnym zaangażowaniem w realizowane kontrakty 

aktywność spółki koncentrowała się w okresie objętym raportem na aktualnie 

prowadzonych projektach. 

Spółka podjęła również kroki w celu opracowania na potrzeby realizowanych zadań 

dysz do wytwarzania mgły wodnej dedykowanej konkretnym zastosowaniom.  

4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 


