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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 2006 nenastaly žádné změny ve struktuře akcií či změny v právech 
vztahujícím se k těmto akciím. Dividendy v I.pololetí roku 2006 společnost nevyplácela. 
 
V I.pololetí roku 2006 nedošlo ke změně ve struktuře základního kapitálu. Celý základní kapitál 
společnosti je tvořen akciemi na majitele. Všechny akcie jsou 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 174 093 ks akcií, což představuje 29,58 % základního kapitálu 
společnosti a právnické osoby 414 482 ks akcií, tj. 70,42 % základního kapitálu (zdroj:  Středisko 
cenných papírů v Praze - výpis emitenta registrovaných cenných papírů pro konání valné hromady 
společnosti dne 27. dubna 2006). 
 .  
 
 
 

http://www.teslakarlin.cz
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Dle sdělení o podílu na hlasovacích právech ze dne 8.8. 2006 je emitent ovládán níže uvedenými 
osobami jednajícími ve shodě: 
 
 

Název právnické osoby, 
Jméno  fyzické osoby Sídlo, bydliště IČ 

Výše podílu  na 
hlas. právech % 

AKCIA TRADE, spol. s r.o. U Centrumu 751 
Orlová-Lutyně 63321351 0,01 

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

ENERGOAQUA, a.s 1. Máje 1000 
Rožnov pod Radhoštěm 15503461 13,51 

ETOMA INVEST, spol. s r.o. U Centrumu 751 
Orlová-Lutyně 63469138 32,77 

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 73,77 %.  
 
 
 
Popis podnikatelské činnosti  
 
TESLA KARLÍN, a.s. chce, tak jako v předchozím roce především zabezpečit 
• prodej rozváděčové techniky pro telekomunikační firmy v České republice a Ruské federaci, nově 

rozšířit tyto aktivity i ve Slovenské republice 
• pokračování v realizaci skladových zásob zařízení DS APUS, včetně zajištění doplňující výroby 
• komerční využití zbývajících uvolněných prostor 
• trvalé vykrytí volných výrobních kapacit. 
 
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 došlo k poklesu prodeje výrobků o 2 261 tis. Kč, negativní 
propad se projevil v prodeji rozváděčové techniky, který je zapříčiněn nedodržením avizovaných 
objemů odběru ze strany největšího odběratele,tj. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 
Po získání majoritního postavení změnila fa Telefónica O2 Czech Republic, a.s. svoji obchodní 
politiku a nám se prozatím nepodařilo navázat na předchozí trend. Připravujeme proto pro druhé 
pololetí 2006 nové nabídky pro tohoto odběratele a věříme, že dojdeme k positivním závěrům.  
 
Úspěšně jsou realizovány dodávky do Ruské federace. Objemy prodeje téměř kopírují rok 2005 a je 
předpoklad, že celkový roční objem exportu dosáhne 8-10 mil. Kč. 
 
Stabilním prvkem v oblasti tržeb zůstává pronájem volných prostor. Předpokládáme, že proti roku 
2005 dojde k jejich navýšení o cca 5 %. 
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Rozdělení tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činnosti 
 

 30.6.2006 30.6.2005 
 Celkem Tuzemsko Export Celkem Tuzemsko Export 

Výrobky 10 061 5 403 4 658 12 322 7 781 4 541 
- rozvaděčová technika 3 387 3 109 278 5 738 5 226 512 
- DS APUS 3 271 - 3 271 3 766 - 3 766 
- práce prům.povahy 2 300 2 294 6 2 572 2 555 17 
- ostatní 1 103 - 1 103 246 - 246 
Prodej služeb 11 720 11 673 47 10 354 10 307 47 
- nájmy 10 951 10 951 - 9 733 9 733 - 
- ostatní 769 722 47 621 574 47 
Prodej zboží 902 811 91 208 79 129 
       
Celkem  22 683 17 887 4 796 22 884 18 167 4 717 

 
 
V oblasti exportu se podařilo navázat na dodávky zařízení pro modernizaci analogových ústředen do 
Ruské federace uskutečněné v roce 2005. V rámci plnění těchto dodávek došlo úhradě zařízení 
dodávaných v minulých letech.  
To výrazně přispělo ke zlepšení finanční situace společnosti a ke snížení našich závazků, především 
krátkodobých závazků vůči ovládající a řídící osobě o 2 995 tis. Kč a dlouhodobých o 438 tis. Kč: 
• CONCENTRA, a.s. – splacena jistina 200 tis. Kč včetně úroků 
• ETOMA INVEST, spol. s r.o. – splacena jistina 3 000 tis. Kč 
• V průběhu měsíce července 2006 byla splacena jistina ve výši 1 mil. Kč společnosti EA Invest, 

spol. s r.o. 
 
Celkový výsledek hospodaření za I. pololetí 2006 byl ovlivněn rozhodnutím Ministerstva financí 
prominutím části předepsaného penále. Z platebního výměru za rok 1997 bylo prominuto penále ve 
výši 422 tis. Kč a za rok 1998 ve výši 753 tis. Kč. 
 
 
 
Valná hromada  
 
Dne 27. 4 . 2006 se konala řádná valná hromada společnosti, která rozhodla o úhradě ztráty za rok 
2005 ve výši 14 254 904,32 Kč zúčtováním na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.  
 
Dozorčí rada – valná hromada společnosti dne 27. 4. 2006 opětovně zvolila p. Rostislava Šindláře 
členem dozorčí rady. 
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II.  Mezitímní účetní závěrka k 30.6.2006  
 
 
Mezitímní účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. je dle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví 
sestavena dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (tzv. IAS/IFRS).  
 
 
1. ROZVAHA   
 

 30. 6. 2006 31. 12. 2005 
AKTIVA   
   
Dlouhodobá aktiva 360 499 364 498 
Dlouhodobý hmotný majetek 355 793 359 651 
Dlouhodobé investice 4 272 4 272 
Dlouhodobé pohledávky 434 575 
   
Krátkodobá aktiva 45 008 45 082 
Zásoby 31 469 31 941 
Pohledávky z obchodních vztahů 10 095 4 425 
Ostatní aktiva 1 003 950 
Peníze a peněžní ekvivalenty 2 441 7 766 
   
   
AKTIVA celkem 405 507 409 580 
   
   
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY   
   
Vlastní kapitál 373 960 372 827 
Základní kapitál 588 575 588 575 
Fond z přecenění 25 991 25 991 
Neuhrazená ztráta -240 606 -241 739 
   
Dlouhodobé závazky 16 428 16 866 
Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba 16 322 16 760 
Dlouhodobé závazky – ostatní 106 106 
   
Krátkodobé závazky 15 119 19 887 
Závazky z obchodních vztahů 1 846 2 302 
Závazky – ovládající a řídící osoba 3 694 6 689 
Závazky daňové 7 930 9 070 
Závazky ostatní 1 649 1 826 
   
   
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY celkem 405 507 409 580 
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2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 

 30. 6. 2006 30. 6. 2005 
   
Tržby 22 683 22 884 
Ostatní provozní výnosy 306 1 462 
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené 
výroby 459 10 537 

Aktivace 745 - 
Osobní náklady 8 583 8 922 
Odpisy 4 743 9 091 
Ostatní provozní náklady 8 409 7 589 
Provozní výsledek 1 540 -9 793 
   
Finanční výnosy 215 149 
Finanční náklady 622 662 
Finanční výsledek -407 -513 
   
Výsledek před zdaněním 1 133 -10 306 
Daň z příjmu - splatná - 381 
   
Výsledek za účetní období 1 133 -10 687 
   
Zisk na akcii   
     - základní 1,92 Kč -17,51 Kč 
     - zředěný 1,92 Kč -17,51 Kč 

 
 
3. CASH FLOW  
 

 30. 6. 2006 30. 6. 2005 
Stav peněz a peněžních ekvivalentů k 1.1. 7 766 1 241 
Výsledek před zdaněním 1 133 -10 306 
Zaplacená daň z příjmů právnických osob za běžnou 
činnost - -1 635 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 4 743 7 091 
Ostatní úpravy o nepeněžní operace -94 640 
   
Cash flow brutto 5 782 -4 210 
   
Změna stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu -10 316 4 981 
Změna stavu zásob 472 11 624 
Změna stavu pohledávek -5 582 -4 654 
Změna stavu závazků -5 206 -1 989 
   
Cash flow z provozní činnosti -4 534 771 
   
Investiční činnost -791 165 
Výdaje spojené s nabytím hmotného a nehmotného 
majetku -791 -460 

Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku 0 625 
   
Cash flow netto -5 325 936 
   
Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci období 2 441 2 177 
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4. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU 
 
 

 Základní  
kapitál 

Fond  
z přecenění 

Neuhrazená 
ztráta 
minulých let 

Vlastní kapitál  
celkem 

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 
     
     
Stav k 1.1.2006 588 575 25 991 -241 739 372 827 
Výsledek za účetní období   1 133 1 133 
Stav k 30.6.2006 588 575 25 991 -240 606 373 960 

 
 
 
5. Informace o obecných zásadách  a dopadech ze změn účetních metodik 
 
5.1. Základní zásady sestavení mezitímní účetní závěrky 
 
Mezitímní účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 30.6.2006 je sestavena ve zkrácené 
podobě. Tato mezitímní účetní závěrka byla sestavena v souladu s mezinárodními účetními 
standardy/mezinárodními standardy finančního výkaznictví IAS/IFRS a interpretacemi IFRIC 
vydanými a účinnými v době zveřejnění mezitímní účetní závěrky.  
Částky v mezitímní účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korunách českých (tis. Kč), pokud není 
uvedeno jinak. 
 
5.2. Přehled základních účetních pravidel 
 
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 
Nakoupená nehmotná aktiva jsou vykazována v pořizovacích cenách snížených o oprávky. Pokud 
některá nehmotná položka nesplní kritéria pro její vykázání, tj. pořizovací cena je nižší než 150 tis. Kč, 
je účtována do nákladů v okamžiku svého vzniku. V I.pololetí 2006 společnost  nevykazuje žádná  
nehmotná aktiva. 
 
Pozemky, budovy a zařízení 
Pozemky, budovy a zařízení jsou oceňovány pořizovacími cenami nebo vlastními náklady sníženými o 
oprávky. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a výrobní režii. Komponentní přístup nebyl v I. 
pololetí 2006 společností uplatněn. Veškeré náklady na opravy a údržbu jsou účtovány do nákladů 
v době jejich vzniku. Podstatná technická zhodnocení jsou účtována jako zvýšení vstupní ceny za 
předpokladu, kdy je pravděpodobné, že budou mít za následek zvýšení ekonomického prospěchu. 
Odpisy jsou vypočteny na lineární bázi, sazby odpisů jsou stanoveny na základě předpokládané doby 
životnosti, pozemky se neodepisují. Doby odepisování: 
• budovy a stavby    20 - 100 let 
• stroje a zařízení  5 -   20 let  
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Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 150 tis. Kč, je účtován do nákladů v okamžiku 
spotřeby. 
 
Přecenění budov a staveb 
Nové tržní ocenění budov společnost proúčtovala k 31.12.2005 s použitím metody poměrné úpravy 
brutto hodnoty aktiva a hodnoty oprávek. Zvýšení účetní hodnoty aktiva bylo podle IAS 16 
zaúčtováno přímo do vlastního kapitálu jako položka „přírůstku z přecenění“. 
 
Investice do nemovitostí 
Zahrnují pozemky a budovy, jež jsou drženy mimo hlavní předmět podnikání i za účelem získání 
příjmu z nájemného. Odpisy jsou vyčísleny dle doby životnosti podobně klasifikovaného 
dlouhodobého hmotného majetku.  
 
Aktiva držená pro prodej 
K datu zveřejnění mezitímní účetní závěrky společnost neměla žádná aktiva, která charakterem splňují 
kriteria pro vykázání dle IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená pro prodej a ukončené operace. 
 
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 
V I. pololetí 2006 společnost 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. Vytvořené opravné položky na snížení hodnoty obchodních pohledávek jsou již ve 
vykazovaných hodnotách zahrnuty (k 30.6.2006 ve výši 83 tis. Kč).  
 
Půjčky 
Půjčky jsou prvotně vykázány v okamžiku přijetí prostředků. Transakční náklady související s půjčkou 
jsou účtovány do nákladů v období jejich vzniku. V následujících obdobích jsou půjčky vykazovány 
ve své účetní hodnotě. V mezitímní účetní závěrce k 30.6.2006 společnost vykazuje půjčky – závazky 
k ovládajícím a řídícím osobám v členění na krátkodobé a dlouhodobé. 
 
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. 
V I. pololetí 2006 nebylo účtováno o přechodném snížení hodnoty zásob vytvořením opravné položky 
do nákladů. 
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Struktura zásob 
 

 30.6.2006 31.12.2005 
Materiál 15 920 15 850 
Nedokončená výroba a polotovary 8 260 6 696 
Výrobky 6 897 8 959 
Zboží 392 436 
Zásoby celkem 31 469 31 941 

 
Závazky z leasingu 
Závazky z leasingu jsou vykazovány v současné hodnotě v členění na krátkodobé a dlouhodobé. 
 
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. 
V I. pololetí 2006 společnost netvořila rezervu. 
 
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 
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 složitou kapitálovou 
strukturu (nemá potenciální kmenové akcie), je základní ukazatel shodný s ukazatelem „zředěný zisk 
na akcii“.  
 
Vykazování výnosů 
Výnosy jsou účtovány ve fair value přijaté nebo nárokované protihodnoty. Tržby z prodeje zboží a 
výrobků jsou účtovány v okamžiku vyskladnění. Tržby z prodeje služeb jsou účtovány v okamžiku 
dokončení služby a jejím převzetí odběratelem.  
 
Cizí měny 
Funkční měnou společnosti je česká koruna (Kč). 
Transakce v cizích měnách se při počátečním uznání účtují tak, že se částka v cizí měně přepočte na 
funkční měnu aktuálním denním kursem České národní banky. V případě účtování zahraničních 
pokladen společnost použije, v souladu s interními předpisy, pevný měsíční kurs, který je roven kurzu 
České národní banky platnému k poslednímu dni předcházejícího měsíce. 
 
Segmenty 
Obchodní aktivity společnosti splňují definici pro vykazování geografických segmentů podle IAS 14 – 
Vykazování podle segmentů. 
Společnost člení svoji činnosti na následující oblasti – prodej vlastních výrobků, prodej zboží a 
poskytování služeb v oblasti pronájmu movitého a nemovitého majetku. Žádná z těchto činností však 
nedosahuje odlišné výnosnosti a nečelí odlišným rizikům než druhá činnost a není možno je 
specifikovat jako oddělitelné části společnosti. Proto informace požadované IAS 14 nejsou součástí 
mezitímní účetní závěrky. 
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Základní údaje 

     
Název emitenta 

TESLA KARLÍN, a.s. 

IČ 

45273758 

Adresa sídla 

Emitent 

V Chotejně 9/1307, 102  Praha 10 

     
Jméno 

Jaroslava Solničková 

Funkce 

Asistentka 

E-mail Telefon 

Kontaktní osoba 

solnickova@teslakarlin.cz +420 281001202 

     

Datum vzniku IP Typ informační povinnosti Konsolidovaná zpráva 

Informační povinnost 

30.6.2006 Pololetní zpráva 
 
2 
 

     

Jednotky 
 
Měna 
 

Další informace k 
formulářům 

1 0001 

     
 

mailto:solnickova@teslakarlin.cz
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 Aktiva 
 

    
 Běžné období Minulé období  

Datum 30.6.2006 31.12.2005 
 

Dlouhodobá aktiva celkem 360 499 364 498
 

Budovy, pozemky, zařízení 355 793 359 651
 

Dlouhodobé investice 4 272 4 272
 

Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0
 

Goodwill 0 0
 

Jiný nehmotný majetek 0 0
 

Jiná dlouhodobá aktiva 434 575
 

Krátkodobá aktiva celkem 45 008 45 082
 

Hotovost a peněžní ekvivalenty 2 441 7 766
 

Zásoby 31 469 31 941
 

Pohledávky z obchodního styku 10 095 4 425
 

Jiná krátkodobá aktiva 1 003 950
 

Aktiva celkem 405 507 409 580
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 Pasiva 
 

    
 Běžné období Minulé období  

Datum 30.6.2006 31.12.2005 
 

Vlastní kapitál celkem 373 960 372 827
 

Upsaný základní kapitál 588 575 588 575
 

Fondy 25 991 25 991
 

Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) -240 606 -241 739
 

Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) 0 0
 

Ostatní vlastní kapitál 0 0
 

Dlouhodobé závazky 16 428 16 866
 

Dlouhodobé úvěry 16 322 16 760
 

Odložená daň 0 0
 

Dlouhodobé rezervy 0 0
 

Ostatní dlouhodobé závazky 106 106
 

Krátkodobé závazky 15 119 19 887
 

Závazky z obchodního styku 1 846 2 302
 

Krátkodobé úvěry 0 0
 

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 3 694 6 689
 

Splatná daň ze zisku 0 0
 

Krátkodobé rezervy 0 0
 

Ostatní krátkodobé závazky 9 579 10 896
 

Vlastní kapitál a závazky celkem 405 507 409 580
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 Výsledovka 
 

    
 Běžné období Minulé období  

Datum 30.6.2006 30.6.2005 
 

Provozní výnosy celkem 23 731 24 346
 

Provozní náklady celkem 17 451 27 048
 

a) Osobní náklady 8 583 8 922
 

b) Suroviny, materiál, energie a související 
služby 9 052 6 125

 

c) Jiné provozní náklady -184 12 001
 

Provozní zisk (EBITDA) 1 540 -9 793
 

d) Odpisy 4 743 7 091
 

1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 4 743 7 091
 

2. Odpisy nehmotných aktiv 0 0
 

Provozní zisk (EBIT) 6 283 -2 702
 

Výnosové úroky 1 0
 

Nákladové úroky 541 611
 

Jiné finanční výnosy a náklady netto 133 98
 

Výnosy z dlouhodobých investic 0 0
 

Jiné výnosy a náklady netto 0 0
 

Zisk před zdaněním (EBT) 1 133 -10 306
 

Daň z příjmů 0 381
 

Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) 1 133 -10 687
 

- Přiřaditelný většinovým podílům 0 0
 

- Přiřaditelný menšinovým podílům 0 0
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 Cash Flow 
 

    

 Běžné období Minulé období  

Datum 30.6.2006 30.6.2005 
 

Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti -4 534 771
 

Zisk před zdaněním (EBT) 1 133 -10 306
 

Odpisy 4 743 7 091
 

Příjem z investic 0 0
 

Nákladové úroky 534 1 272
 

Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu -10 316 4 981
 

Placené úroky -967 -333
 

Placená daň ze zisku 0 -1 635
 

Ostatní provozní položky 339 -299
 

Peněžní toky z investiční činnosti -791 165
 

Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení  
netto 

-791 -460
 

Přijatý úrok, přijaté  dividendy a ostatní 
investiční činnost netto 

0 625
 

Peněžní toky z financování 0 0
 

Příjem z vydání základního kapitálu 0 0
 

Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto 0 0
 

Zaplacené dividendy 0 0
 

Ostatní aktivity financování 0 0
 

Netto přírůstek peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů 

-5 325 936
 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k 
počátku období 

7 766 1 241
 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke 
konci období 

2 441 2 177
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