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I.  Zpráva o činnosti

Základní údaje o emitentovi

Obchodní firma: TESLA KARLÍN, a.s.

Sídlo: V Chotejně 9/1307,  102 00  Praha 10

Datum vzniku: 1. 5. 1992

Právní forma: akciová společnost

IČ: 452 73 758

DIČ: CZ45273758

Rejstříkový soud: Městský soud Praha

Číslo v rejstříku: oddíl B, vložka 1520

       Rozhodující předmět podnikání:  výroba prvků v rámci spojové techniky, především rozváděčové
techniky a zařízení pro komplexní modernizaci telefonních ústředen druhé
generace (DS APUS), zakázková výroba a pronájem movitého a nemovitého
majetku (viz článek 3 stanov společnosti)

Právní řád: společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb.

Web: www.teslakarlin.cz

Akcie

Druh: kmenové
Forma: na majitele
Podoba: zaknihované, registrovaná emise
Počet akcií: 588 575 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč
Celková hodnota emise: 588 575 000,- Kč
ISIN: CS 0005021351
Trh, na kterém jsou akcie
přijaty k obchodování: RM-SYSTÉM, a.s.

V průběhu I.pololetí roku 2005 nenastaly žádné změny ve struktuře akcií či změny v právech
vztahujícím se k těchto akciím. Dividendy se v I.pololetí roku 2005 nevyplácely.

V I.pololetí roku 2005 nedošlo ke změně základního kapitálu. Celý základní kapitál společnosti je
tvořen akciemi na majitele. Všechny akcie byly splaceny a společnost nevykazuje pohledávky za
upsaným základním kapitálem. 

Z celkového počtu vydaných cenných papírů, tj. 588 575 ks o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, připadá
na akcionáře – fyzické osoby 169 374 ks akcií, což představuje 28,78 % základního kapitálu
společnosti a právnické osoby 419 201 ks akcií, tj. 71,22 % základního kapitálu.

http://www.teslakarlin.cz
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Společnost TESLA KARLÍN, a.s. je ovládána níže uvedenými osobami jednajícími ve shodě:

Název právnické osoby,
Jméno  fyzické osoby Sídlo, bydliště IČ

Výše podílu  na
hlas. právech %

CONCENTRA, a.s. U Centrumu 751
Orlová-Lutyně 60711302 14,94

ENERGOAQUA, a.s 1. Máje 1000
Rožnov pod Radhoštěm 15503461 9,26

ETOMA INVEST, spol. s r.o. U Centrumu 751
Orlová-Lutyně 63469138 32,62

PROSPERITA investiční
společnost, a.s.

U Centrumu 751
Orlová-Lutyně

25820192
9,89

Miroslav Kurka Karvinská 61
Havířov 2,65

Celkový podíl na hlasovacích právech všech osob jednajících ve shodě ve společnosti TESLA
KARLÍN, a.s. činí 69,36 %.

Údaje o výši podílu na hlasovacích právech jsou čerpány z výpisu emitenta registrovaných cenných
papírů poskytnutém Střediskem cenných papírů v Praze pro konání valné hromady společnosti  dne
28. dubna 2005.

Popis podnikatelské činnosti

Aktivity TESLA KARLÍN, a.s. budou v roce 2005 především směřovány na:
• Prodej rozváděčové techniky pro telekomunikační centra v České republice i Ruské federaci
• Realizaci skladových zásob zařízení DS APUS určeného pro modernizaci analogové sítě v Ruské

federaci
• Komerční využití volných prostor
• Vykrytí volných výrobních kapacit

Maximální pozornost bude věnována problematice modernizace pasivních prvků telekomunikační
techniky za účelem opětovného získání segmentu trhu v této oblasti.

V rámci plnění těchto priorit dosáhla společnost v porovnání s pololetím roku 2004 navýšení v oblasti
tržeb cca o 28 %. Do tohoto výsledku se pozitivně promítá prozatím stabilní prodej rozváděčové
techniky a efektivní využití volných prostor.

Samostatnou oblastí je exportní prodej zařízení DS APUS ze skladových zásob. Na základě
dlouhodobého jednání se podařilo realizovat kontrakt v hodnotě cca 3,8 mil. Kč. Realizace byla
podmíněna zásadní slevou, která se následně negativně promítla do výsledku hospodaření společnosti
za první pololetí roku 2005.
Nesporný význam však spočívá ve skutečnosti, že se podařilo navázat na předešlé obchodní aktivity
v Ruské federaci a učinit tak první krok k realizaci dalších obchodních případů, včetně realizace a
úhrady za zařízení dodaného v předchozích letech.

Pozitivní trend se podařilo nastartovat i v oblasti úspor nákladů.. Tento fakt se viditelně promítl
v oblasti osobních nákladů a spotřeby energií.

Valná hromada a změny ve statutárních orgánech

Dne 28. 4 . 2005 se konala řádná valná hromada společnosti, která rozhodla o úhradě ztráty za rok
2004 ve výši 19 471 190,83 Kč zúčtováním na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.
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Dozorčí rada – valná hromada společnosti dne 28. 4. 2005 odvolala Mgr. Karla Skupina, dosavadního
předsedu dozorčí rady. Zároveň zvolila novým členem dozorčí rady Ing. Petra Chrápka.

II.  Mezitímní účetní závěrka dle IAS 34 k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 30. 6. 2005 je sestavena dle
mezinárodních standardů účetního výkaznictví (tzv. IFRS). Na základě rozhodnutí společnosti je tato
mezitímní účetní závěrka sestavena dle IAS 34 ve zkráceném rozsahu. Částky v mezitímní účetní
závěrce jsou uvedeny v tisících korunách českých (tis. Kč), pokud není uvedeno jinak.

1. Rozvaha k 30. 6. 2005 a zahajovací rozvaha k 1. 1. 2004 (v tis. Kč)

AKTIVA                                                                         30.6.2005           31.12.2004              1.1.2004
Dlouhodobý hmotný majetek    360 169 366 811 380 194
Dlouhodobé investice   4 272       4 272     4 272
Dlouhodobé pohledávky 715   855     1 135
Dlouhodobá aktiva    365 156 371 938 385 601

Dlouhodobá aktiva držená pro prodej - - 2 221

Zásoby 32 136       43 760    44 475
Pohledávky z obchodních vztahů 11 214      5 977   14 076
Ostatní pohledávky a aktiva   1 001 1 444        776
Peníze a peněžní ekvivalenty   2 177 1 241     1 391  
Krátkodobá aktiva 46 528    52 422        60 718

AKTIVA celkem    411 684  424 360       448 540

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY                             30.6.2005           31.12.2004              1.1.2004
Základní kapitál    588 575 588 575      588 575
Fond z přecenění 19 639   19 639   19 639
Neuhrazená ztráta   -238 171     -227 484     -210 428
Vlastní kapitál    370 043 380 730      397 786

Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba   7 198 7 531
Dlouhodobé závazky – ostatní      110       8
Dlouhodobé závazky   7 308      7 539

Závazky z obchodních vztahů   5 219 5 495       7 092
Závazky – ovládající a řídící osoba 16 482    15 874   22 105
Závazky daňové 10 696    11 709   15 552
Závazky – ostatní   1 936 3 013     6 005
Krátkodobé závazky 34 333    36 091   50 754

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM    411 684 424 360 448 540



                                                                                                                                                      5

2. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

30.6.2005 30.6.2004
Tržby    22 884    17 797
Ostatní provozní výnosy 1 462 1 469
Změna stavu zásob hotových výrobků
a nedokončené výroby   -10 537         409
Aktivace   177
Osobní náklady      8 922    10 761
Odpisy      7 091  7 034
Ostatní provozní náklady      7 589 9 264
Provozní výsledek    -9 793    -7 207

Finanční výnosy        149      73
Finanční náklady         662       807
Finanční výsledek       -513   -734

Výsledek před zdaněním  -10 306 -7 941
Daň z příjmu – splatná   381
Výsledek za účetní období  -10 687 -7 941

Zisk na akcii
- základní -17,51 Kč -13,49 Kč
- zředěný -17,51 Kč -13,49 Kč

3. Cash flow (v tis. Kč)

30.6.2005 30.6.2004
Stav peněz a peněžních ekvivalentů k 1.1.      1 241     1 391
Výsledek před zdaněním   -10 306    -7 941
Zaplacená daň z příjmů právnických osob za běžnou činnost     -1 635  -975
Odpisy hmotného a nehmotného majetku  7 091     7 034
Ostatní úpravy o nepeněžní operace    640        534
Cash flow brutto     -4 210    -1 348
Změna stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu      4 981     1 562
Změna stavu zásob    11 624       -430
Změna stavu pohledávek     -4 654     7 528
Změna stavu závazků     -1 989    -5 536
Cash flow z provozní činnosti         771   214
Investiční činnost    165       -120
Výdaje spojené s nabytím hmotného a nehmotného majetku   -460       -560
Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku    625        440
Cash flow netto    936     94
Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci období 2 177     1 485
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4.   Přehled o změnách ve vlastním kapitálu (tis.Kč)

Základní Fond z Neuhrazená Vlastní
kapitál přecenění ztráta kapitál

minulých let celkem
Stav k 1. 1. 2004 588 575 19 639 -210 428 397 786
Výsledek za
účetní období - -     -7 941    -7 941
Stav k 30. 6. 2004 588 575 19 639 -218 369 389 845

Stav k 1. 1. 2005 588 575 19 639 -227 484 380 730
Výsledek za
účetní období - -   -10 687  -10 687
Stav k 30. 6. 2005 588 575 19 639 -238 171 370 043

5. Informace o obecných zásadách  a dopadech ze změny účetních metodik

Společnost TESLA KARLÍN, a.s. jako emitent registrovaných cenných papírů obchodovaných na
veřejném trhu cenných papírů přešla od 1. 1. 2005 na účtování dle mezinárodních standardů účetního
výkaznictví (IFRS).
Jejich přechod byl proveden v souladu s pravidly IFRS 1. Rozdíly  ve vykazování oproti Českým
účetním standardům jsou způsobeny především odlišnou účetní metodikou, zejména účetním pojetím
odpisů dlouhodobého hmotného majetku, jeho přeceněním a odlišnou metodikou účtování finančního
leasingu. V ostatních oblastech byl tento přechod proveden bez významných dopadů, které by
zásadním způsobem změnily obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situace či hospodaření
společnosti.

V souvislosti s charakterem své činnosti společnost TESLA KARLÍN, a.s. zveřejňuje krátkodobá a
dlouhodobá aktiva a krátkodobé a dlouhodobé závazky jako samostatné části přímo v rozvaze.
Aktiva a závazky jsou vykazovány podle své likvidity. Mezi krátkodobá aktiva společnost zahrnuje
peníze, peněžní ekvivalenty, obchodní pohledávky a ostatní aktiva, u nichž je předpoklad, že budou
realizována do dvanácti měsíců od data rozvahy. Ostatní jsou vykazována jako dlouhodobá.
Závazky jsou vykazovány jako krátkodobé, pokud budou uhrazeny do dvanácti měsíců od data
rozvahy. Všechny ostatní závazky jsou vykazovány jako dlouhodobé.

Nehmotný majetek
Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách snížených o oprávky.
V I.pololetí 2005 společnost TESLA KARLÍN, a.s. nevykazuje v rozvaze žádný nakoupený nehmotný
majetek, který by splnil definici aktiv podle IAS/IFRS. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je
nižší než 150 tis. Kč, je účtován do nákladů v okamžiku svého vzniku.

Hmotný majetek
Hmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami nebo vlastními náklady sníženými o oprávky.
Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a výrobní režii. Veškeré náklady na opravy a údržbu jsou
účtovány do nákladů v době jejich vzniku.
U hmotného majetku jsou uplatňovány lineární odpisy, sazby odpisů jsou stanoveny na základě
předpokládané doby životnosti. Doby odepisování:
Budovy a stavby    30 - 75 let
Stroje a zařízení 5 - 20 let

Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 150 tis. Kč, je účtován do nákladů v okamžiku
spotřeby.
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Investice do nemovitostí
Zahrnují pozemky a budovy, jež jsou drženy mimo výrobní účely i za účelem získání příjmu
z nájemného. Odpisy jsou vyčísleny dle doby životnosti podobně klasifikovaného dlouhodobého
hmotného majetku.

Aktiva držená pro prodej
Pro aktiva, která svým charakterem splňují kriteria pro vykázání dle IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva
držená pro prodej a ukončené operace, je aplikován tento standard.
K 1.1.2004 bylo dle tohoto standardu klasifikováno frézovací a vrtací centrum. V prosinci 2004 bylo
zařízení prodáno za 542 tis. Kč. Zisk z prodeje je vykázán ve výkazu zisku a ztráty v řádku „ostatní
provozní výnosy“, dodatečný odpis zařízení ve výši 2 221 tis. Kč je zahrnut v položce „odpisy“.

Dlouhodobé investice
Dlouhodobé investice představují podíl v dceřiné společnosti, jsou oceněny ve výši pořizovacích
nákladů.

Finanční leasing
Pokud předmět leasingové smlouvy splňuje podmínky pro jeho uznání jako finanční leasing, je toto
aktivum a související závazek vykazováno v nižší hodnotě z fair value aktiva a současné hodnoty
minimálních leasingových splátek. Tato aktiva na leasing jsou odepisována po dobu jejich
předpokládané životnosti. Leasingové splátky jsou členěny (při použití efektivní úrokové míry) mezi
finanční náklady, které jsou vykázány v rámci úrokových nákladů a částku snižující závazek vůči
pronajímateli.

Operativní leasing
K datu zveřejnění mezitímní účetní závěrky společnost TESLA KARLÍN, a.s. neměla žádný
operativní leasing.

Finanční deriváty
Společnost neprovádí žádné transakce s finančními deriváty a zajišťovacími finančními nástroji.

Obchodní a jiné pohledávky
Obchodní a jiné pohledávky jsou vykazovány v pořizovací ceně, která odpovídá jejich  nominální
hodnotě.

Zásoby
Ocenění nakupovaných zásob je prováděno v pořizovací ceně, která zahrnuje vedlejší pořizovací
náklady. Pro ocenění zásob je používána metoda váženého aritmetického průměru.
Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba, polotovary a vlastní výrobky, jsou oceněny vlastními
náklady, které zahrnují přímé náklady a výrobní režii.
Hodnota zásob je snížena o opravné položky, při jejichž tvorbě jsou zohledněna všechna
předpokládaná rizika z titulu nepotřebných zásob materiálu.

Závazky z leasingu
Závazky z leasingu jsou vykazovány v současné hodnotě.

Obchodní a jiné závazky
Obchodní a jiné závazky jsou oceňovány v pořizovací ceně, která odpovídá jejich nominální hodnotě.

Rezervy
Rezervy jsou tvořeny za předpokladu, že vznikl současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který
pravděpodobně povede k odlivu zdrojů a současně lze provést jeho spolehlivý odhad.

Odložená daň z příjmu
Odloženou daň společnost určuje ze všech přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou
aktiva a pasiva. Odložená daň z příjmu se stanoví za použití daňové sazby, která je známa k datu
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výpočtu. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude moci
společnost daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. Vzhledem k tomu, že toto nelze
spolehlivě určit, vedení společnosti rozhodlo o odložené daňové pohledávce neúčtovat.

Zisk na akcii
Kmenové akcie emitenta jsou veřejně obchodovatelné, proto společnost ve výkazu zisku a ztráty uvádí
ukazatel „zisk na akcii“. Vzhledem k tomu, že TESLA KARLÍN, a.s. nemá potenciální kmenové
akcie, je základní ukazatel shodný s ukazatelem „zředěný zisk na akcii“.

Vykazování výnosů
Tržby za výrobky  a služby se vykazují v okamžiku vyskladnění výrobků nebo poskytnutí služeb.

Přehled tržeb dle jednotlivých druhů výrobků

30.6.2005 % 30.6.2004 %

Prodej zboží  208 1,0 251 1,4
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb  22 675 17 546
• Hlavní rozvod    5 738    25,1        4 678    26,3
• DS APUS    3 766    16,4 - -
• Ostatní  246 1,1 360 2,0
• Práce průmyslové povahy    2 572    11,2   1 955    11,0
• Služby  10 354    45,2      10 553    59,3
Tržby celkem  22 884  100,0      17 797  100,0

Vykazování dle teritoriálního určení prodejů

Běžné období k 30. 6. 2005 Celkem Tuzemsko Zahraniční

Tržby 22 884 18 167 4 717
Ostatní provozní výnosy 1 462 1 161 301
Změna stavu zásob hotových výrobků a
nedokončené výroby -10 537 -799 -9 738

Aktivace - - -
Osobní náklady 8 922 7 084 1 838
Odpisy 7 091 5 630 1 461
Ostatní provozní náklady 7 589 6 026 1 563
Provozní výsledek -9 793 -211 -9 582
Finanční výnosy 149 118 31
Finanční náklady 662 526 136
Finanční výsledek -513 -408 -105
Výsledek před zdaněním -10 306 -619 -9 687
Daň z příjmu splatná 381 301 80
Výsledek za účetní období -10 687 -920 -9 767
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Základní údaje

Emitent IČ

45273758

Název emitenta

TESLA KARLÍN, a.s.

Adresa sídla

V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10

Kontaktní osoba Jméno

Jaroslava Solničková

Funkce

asistentka

E-mail

solnickova@teslakarlin.cz

Telefon

+420 281001202

Informační povinnost Datum vzniku IP

30.6.2005

Typ informační povinnosti

Pololetní zpráva

mailto:solnickova@teslakarlin.cz
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Aktiva

Běžné období Minulé období

Dlouhodobá aktiva celkem 365 156 371 938

Budovy, pozemky, zařízení 360 169 366 811

Dlouhodobé investice (v přidružených společnostech) 4 272 4 272

Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji -

Goodwill - -

Jiný nehomotný majetek - -

Jiná dlouhodobá aktiva 715 885

Krátkodobá aktiva celkem 46 528 52 422

Hotovost a peněžní ekvivalenty 2 177 1 241

Zásoby 32 136 43 760

Pohledávky z obchodního styku 11 214 5 977

Jiná krátkodobá aktiva 1 001 1 444

Aktiva celkem 411 684 424 360
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Pasíva

Běžné období Minulé období

Vlastní kapitál 370 043 380 730

Základní kapitál 588 575 588 575

Fondy 19 639 19 639

Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) -238 171 -227 484

Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) - -

Ostatní vlastní kapitál - -

Dlouhodobé závazky 7 308 7 539

Dlouhodobé úvěry - -

Odložená daň - -

Dlouhodobé rezervy - -

Ostatní dlouhodobé závazky 7 308 7 539

Krátkodobé závazky 34 333 36 091

Závazky z obchodního styku 5 219 5 495

Krátkodobé úvěry - -

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů - -

Splatná daň ze zisku - -

Krátkodobé rezervy - -

Ostatní krátkodobé závazky 29 114 30 596

Vlastní kapitál a závazky celkem 411 684 424 360
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Výkaz zisku a ztráty

Běžné období Minulé období

Provozní výnosy celkem 13 808 19 852

Provozní náklady celkem 16 510 20 025

a)     Osobní náklady 8 921 10 761

b)     Suroviny, materiál, energie a související služby 6 124 7 732

c)     Jiné provozní náklady 1 465 1 532

Provozní zisk (EBITDA) -2 702 -173

d)     Odpisy 7 091 7 034

1.          Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 7 091 7 034

2.          Odpisy nehmotných aktiv - -

Provozní zisk (EBIT) -9 793 -7 207

Výnosové úroky - 2

Nákladové úroky 611 699

Jiné finanční výnosy a náklady netto 98 -37

Výnosy z dlouhodobých investic (v přidružených společnostech) - -

Jiné výnosy a náklady netto - -

Zisk před zdaněním (EBT) -10 306 -7 941

Daň z příjmů 381 -

Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) -10 687 -7 941

-     Přiřaditelný většinovým podílům

-     Přiřaditelný menšinovým podílům


