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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 2007 nenastaly žádné změny ve struktuře akcií či změny v právech
vztahujícím se k těmto akciím. Dividendy v I. pololetí roku 2007 společnost nevyplácela.

V I. pololetí roku 2007 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 156 354 ks akcií, což představuje 26,56 % základního kapitálu
společnosti a právnické osoby 432 221 ks akcií, tj. 73,44 % základního kapitálu (zdroj:  Středisko
cenných papírů v Praze - výpis emitenta registrovaných cenných papírů pro konání valné hromady
společnosti dne 31. května 2007).
 .

http://www.teslakarlin.cz
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Hlavní akcionáři

Celkový podíl na hlasovacích právech všech osob jednajících ve shodě ve společnosti TESLA
KARLÍN, a.s. činí 74,70 % (zdroj – oznámení o podílu na hlasovacích právech k datu 31.12.2006).
Hlavní akcionáři nemají odlišná hlasovací práva.

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 15,83

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

ETOMA INVEST, spol. s r.o. U Centrumu 751
Orlová-Lutyně 63469138 32,81

PROSPERITA investiční
společnost, a.s.

U Centrumu 751
Orlová-Lutyně

25820192
9,89

Miroslav Kurka Karvinská 61
Havířov 2,65

Popis podnikatelské činnosti, ekonomické a finanční výsledky společnosti

TESLA KARLÍN, a.s. zabezpečuje tak jako i v předešlých letech
• výrobu telekomunikační rozvaděčové techniky
• modernizaci analogové telekomunikační techniky
• zakázkovou výrobu především v oblasti osazování desek plošných spojů

V podnikatelské činnosti dále zůstává velmi významným prvkem komerční využití volných ploch.

V prvním pololetí roku 2007 prodejní výsledky společnosti TESLA KARLÍN, a.s. zaznamenaly oproti
minulému období pokles o 3 310 tis. Kč (tj. -14,6 %). Pokles se nejvíce projevil v prodeji výrobků
rozvaděčové techniky a zařízení pro export.
K mírnému nárůstu naopak došlo v oblasti externích zakázek, kde se podařilo tržby navýšit o 567 tis.
Kč ve srovnání se stavem k 30.6.2006.

Stabilním prvkem tak zůstává prodej služeb, především pak pronájem movitého a nemovitého
majetku, který zaznamenal oproti roku 2006 celkový nárůst o 454 tis. Kč (tj. +3,9 %).

Rozdělení tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činnosti

30.6.2007 30.6.2006
Celkem Tuzemsko Export Celkem Tuzemsko Export

Výrobky 6 853 4 065 2 788 10 061 5 403 4 658
- rozvaděčová technika 1 662 1 198 464 3 387 3 109 278
- DS APUS 1 866 - 1 866 3 271 - 3 271
- práce prům.povahy 2 867 2 867 - 2 300 2 294 6
- ostatní 458 - 458 1 103 - 1 103
Prodej služeb 12 174 12 113 61 11 720 11 673 47
- nájmy 11 292 11 292 - 10 951 10 951 -
- ostatní 882 821 61 769 722 47
Prodej zboží 346 106 240 902 811 91
Celkem 19 373 16 284 3 089 22 683 17 887 4 796
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Hodnota bilanční sumy zaznamenala oproti stavu k 31.12.2006 pokles o 883 tis. Kč (-0,2 %) a dosáhla
úrovně 401 887 tis. Kč.
Stav dlouhodobých aktiv se snížil od počátku roku z 356 388 tis. Kč na současných 351 940 tis. Kč.
Nejvýznamnější položku těchto aktiv tvoří pozemky, budovy a zařízení v hodnotě 347 397 tis. Kč.
V prvním pololetí roku 2007 činil přírůstek hmotných investic 410 tis. Kč (speciální nástroj pro
vstřikovací formu pořízený vlastní činností).

Na druhé straně došlo k nárůstu u krátkodobých aktiv o 3 565 tis. Kč. Stav zásob poklesl o 707 tis. Kč
(tj. -2,5 %).

Struktura zásob

30.6.2007 31.12.2006
Materiál 14 259 14 524
Nedokončená výroba a polotovary 6 881 7 689
Výrobky 5 464 5 056
Zboží 453 495
Zásoby celkem 27 057 27 764

V důsledku nižších tržeb byl zaznamenán pokles pohledávek z obchodního styku o 2 574 tis. Kč na
vykazovanou hodnotu 6 610 tis. Kč.

Na nárůstu krátkodobých aktiv se nejvíce podílí položka peněz a peněžních ekvivalentů. To je
zapříčiněno zejména ukončením daňového řízení vedeného Finančním úřadem pro Prahu 10.

30.6.2007 31.12.2006
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 13 740 7 053
- hotovost    476   444
- bankovní účty 13 264 6 609

V lednu 2007 TESLA KARLÍN, a.s. obdržela rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu:
• č.j. FŘ-197/07-1200-100776, kterým se ruší dodatečný platební výměr na daň z příjmů právnických

osob za zdaňovací období roku 1997 ve výši 2 507 270,- Kč;
• č.j. FŘ-192/07-1200-100776, kterým se ruší dodatečný platební výměr na daň z příjmů právnických

osob za zdaňovací období roku 1998 ve výši 6 294 150,- Kč;
• č.j. FŘ-183/07-1200-100776, který se ruší dodatečně vyměřená daňová ztráta z příjmů právnických

osob za rok 1999 ve výši 7 553 418,- Kč.

Současně s tím byla v lednu 2007 společnosti doručena rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 10:
• č.j. 17786/07/010516/8048, kterým se ruší platební výměr na daňové penále za rok 1997 ve výši

2 209 470,- Kč;
• č.j. 17796/07/010516/8048, který se ruší platební výměr na daňové penále za rok 1998 ve výši

6 271 750,- Kč;
• č.j. 20455/07/010516/8048, který se ruší platební výměr na úrok ve výši 29 019,- Kč
• č.j. 20453/07/010516/8048, který se ruší platební výměr na úrok ve výši 102 812,- Kč.

V návaznosti na rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu o zrušení dodatečných platebních
výměrů na daň z příjmů právnických osob za roky 1997 a 1998 bylo v únoru 2007 správcem daně
vydáno rozhodnutí č.j. 68845/07/010516/8048 o přiznání nároku na úrok z přeplatku v celkové výši
386 130,- Kč.

Pasiva celkem od počátku roku poklesla o 0,2 %, vývoj vlastního kapitálu odpovídal celkovému vývoji
výkonnosti společnosti.
Od 1.1.2007 se vlastní kapitál navýšil o 14 964 tis. Kč (tj. + 4,1 %), a to především díky nárůstu
hospodářského výsledku.
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Souhrnná výše cizích zdrojů oproti počátku roku poklesla o 15 847 tis. Kč (tj. -41,8 %). Největší
pokles byl zaznamenán v oblasti daňových závazků v souvislosti se zrušenými daňovými doměrky, a
to z hodnoty 8 062 tis. Kč na vykazovanou výši 521 tis. Kč.
K dalšímu významnému poklesu došlo v oblasti závazků vůči ovládající a řídící osobě z titulu splacení
části jistiny ve výši 8 000 tis. Kč.

30.6.2007 31.12.2006
Dlouhodobé závazky 6 438 7 878
     EA Invest, spol. s r.o. 6 438 7 878

Krátkodobé závazky 2 111 8 843
     EA Invest, spol. s r.o. 2 111 8 843

Nižší prodej výrobků se oproti minulému období projevil poklesem výkonové spotřeby o 414 tis. Kč.
Na příznivém vývoji provozního výsledku hospodaření se projevily především zrušené daňové penále
za roky 1997 a 1998, včetně příslušenství. Provozní výsledek tak dosáhl zisku ve výši 6 227 tis. Kč , tj.
nárůstu oproti stavu k 30.6.2006 o 4 687 tis. Kč.

V oblasti finančního hospodaření došlo ke zlepšení o 663 tis. Kč, kdy společnost vykazuje zisk 256 tis.
Kč oproti loňské ztrátě 407 tis. Kč. K vyšším finančním výnosům přispěla především úhrada již dříve
odepsaných pohledávek a také proúčtovaný nárok na úrok z přeplatku (zrušené daňové doměrky).
Na druhé straně došlo k poklesu finančních nákladů, zejména nákladových úroků o 269 tis. Kč z titulu
splácení jistin půjček a nižšího úvěrového zatížení.

Daň z příjmu ve výši -8 141 tis. Kč souvisí se zrušenými daňové doměrky za roky 1997 a 1998.

Celkový výsledek hospodaření k 30.6.2007 tak dosahuje zisku 14 964 tis. Kč, tj. zlepšení  oproti
loňskému roku o 13 831 tis. Kč.

Valná hromada

Dne 31. 5 . 2007 se konala řádná valná hromada společnosti, která rozhodla použít vytvořený zisk za
rok 2006 k přídělu do rezervního fondu a snížení ztráty minulých let.
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II.  MEZITÍMNÍ  ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA  K  30. 6. 2007

1. ROZVAHA

30. 6. 2007 31. 12. 2006
AKTIVA

Dlouhodobá aktiva 351 940 356 388
Dlouhodobý hmotný majetek 347 397 351 752
Dlouhodobé investice 4 272 4 272
Dlouhodobé pohledávky 271 364

Krátkodobá aktiva 49 947 46 382
Zásoby 27 057 27 764
Pohledávky z obchodních vztahů 6 610 9 184
Ostatní aktiva 2 540 2 381
Peníze a peněžní ekvivalenty 13 740 7 053

AKTIVA celkem 401 887 402 770

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál 379 808 364 844
Základní kapitál 588 575 588 575
Fondy 15 860 15 746
Neuhrazená ztráta -224 627 -239 477

Dlouhodobé závazky 16 704 18 144
Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba 6 438 7 878
Dlouhodobé závazky – ostatní 21 21
Odložený daňový závazek 10 245 10 245

Krátkodobé závazky 5 375 19 782
Závazky z obchodních vztahů 1 309 934
Závazky – ovládající a řídící osoba 2 111 8 843
Závazky daňové 521 8 062
Závazky ostatní 1 434 1 943

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY celkem 401 887 402 770
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2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

30. 6. 2007 30. 6. 2006

Tržby 19 373 22 683
Ostatní provozní výnosy 1 052 306
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené
výroby 400 459

Aktivace 582 745
Osobní náklady 9 498 8 583
Odpisy 4 765 4 743
Ostatní provozní náklady 117 8 409
Provozní výsledek 6 227 1 540

Finanční výnosy 572 215
Finanční náklady 316 622
Finanční výsledek 256 -407

Výsledek před zdaněním 6 483 1 133
Daň z příjmu - splatná -8 481 -

Výsledek za účetní období 14 964 1 133

Zisk na akcii
     - základní 25,42 Kč 1,92 Kč
     - zředěný 25,42 Kč 1,92 Kč

3. VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

30. 6. 2007 30. 6. 2006
Stav peněz a peněžních ekvivalentů k 1.1. 7 053 7 766
Výsledek před zdaněním 6 483 1 133
Zaplacená daň z příjmů právnických osob za běžnou
činnost 8 481

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 4 765 4 743
Ostatní úpravy o nepeněžní operace 240 -94

Cash flow brutto 19 969 5 782

Změna stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu -12 632 -10 316
Změna stavu zásob 707 472
Změna stavu pohledávek 2 508 -5 582
Změna stavu závazků -15 847 -5 206

Cash flow z provozní činnosti 7 337 -4 534

Investiční činnost -650 -791
Výdaje spojené s nabytím hmotného a nehmotného majetku -885 -791
Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku 235 0

Cash flow netto 6 687 -5 325

Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci období 13 740 2 441
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4. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

Základní
kapitál

Fond
z přecenění

Ostatní
fondy

Neuhrazená
ztráta

minulých let

Vlastní kapitál
celkem

Stav k 1.1.2006 588 575 25 991 -241 739 372 827
Čistý zisk/ztráta 1 133 1 133
Stav k 30. 6. 2006 588 575 25 991 -240 606 373 960

Stav k 1.1.2007 588 575 15 746 -239 477 364 844
Čistý zisk/ztráta 14 964 14 964
Příděl do fondu 114 -114 0

Stav k 30.6.2006 588 575 15 746 114 -224 627 379 808

5. INFORMACE O OBECNÝCH ZÁSADÁCH  A DOPADECH ZE ZMĚN ÚČETNÍCH
METODIK

5.1. Základní zásady sestavení mezitímní účetní závěrky

Společnost TESLA KARLÍN, a.s. jako emitent kótovaných cenných papírů obchodovaných na
veřejném trhu cenných papírů aplikuje v souladu s § 19, odst. 9 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví pro
sestavení mezitímní účetní závěrky Mezinárodní standardy účetního výkaznictví upravené právem
Evropských společenství.
Mezitímní účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 30. 6. 2007 je sestavena v souladu
s IAS/IFRS ve zkrácené podobě.
Částky v mezitímní účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korunách českých (tis. Kč), pokud není
uvedeno jinak.

Předkládaná mezitímní účetní závěrka společnosti ani pololetní zpráva o činnosti nebyly auditovány.

5.2. Přehled základních účetních pravidel

V souvislosti s charakterem své činnosti 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 se předpokládá, že budou uhrazeny během
obvyklého provozního cyklu účetní jednotky. Všechny ostatní závazky jsou klasifikovány jako
dlouhodobé.

Nehmotná aktiva
Nakoupená nehmotná aktiva jsou vykazována v pořizovacích cenách snížených o oprávky. Pokud
některá nehmotná položka nesplní kritéria pro vykázání nehmotného aktiva, tj. pořizovací cena je nižší
než 150 tis. Kč, je účtována do nákladů v okamžiku svého vzniku. V I.pololetí 2007 společnost
nevykazuje žádná nakoupená nehmotná aktiva, která by splnila definici aktiv podle IAS/IFRS.
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Pozemky, budovy a zařízení
Pozemky a budovy zahrnují výrobní haly, skladové prostory a kanceláře.
Pozemky, stavby a zařízení jsou oceňovány pořizovacími cenami nebo vlastními náklady sníženými o
oprávky, budovy byly přeceněny na reálnou hodnotu.. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a
výrobní režii. Odpisy jsou vypočteny na lineární bázi, sazby odpisů jsou stanoveny na základě
předpokládané doby životnosti hmotného aktiva, pozemky se neodepisují. Pokud se majetek skládá
z komponent, které mají různou dobu životnosti, je odpisována každá komponenta samostatně.

Stav majetku v používání odpovídá době svého pořízení. výdaje 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 jít za následek zvýšení ekonomického prospěchu a
tento prospěch poplyne do společnosti.
Doby životnosti budov a zařízení, které jsou prezentovány v účetních výkazech, jsou následující:
• budovy a stavby   20 - 100 let
• stroje a zařízení 5 -   20 let

Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 150 tis. Kč, je účtován do nákladů v okamžiku
pořízení.
Při prvním převodu na IAS/IFRS společnost přecenila pozemky na fair value. Rozdíl, při prvním
převodu je vykázán v položce vlastní kapitál. Nové tržní ocenění budov společnost účtovala
k 31.12.2005 za použití 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. V I. pololetí 2007 společnost nevykazuje investice do nemovitostí.

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 TK GALVANOSERVIS s.r.o.,
majetkový podíl je oceněn 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 2007 společnost neměla žádný operativní leasing.

Investice
Společnost TESLA KARLÍN, a.s. klasifikuje své investice do těchto kategorií: k obchodování, držené
do splatnosti a vhodné pro prodej (realizovatelné). V průběhu vykazovaného období společnost
nedržela žádné investice.

Finanční deriváty
Společnost neprovádí žádné transakce s finančními deriváty a zajišťovacími finančními nástroji.
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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 30.6.2007 ve výši 142 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 30.6.2007 společnost vykazuje 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. Výdej zásob ze skladu je účtován cenami zjištěnými aritmetickým průměrem. Výjimku tvoří
stř. nástrojárna, kde při náběhu do nedokončené výroby a odvádění jsou používány pevné ceny
v souladu s interním předpisem.
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 2007 nebylo účtováno o přechodném snížení hodnoty zásob vytvořením opravné položky
do nákladů.

Závazky z leasingu
Závazky z leasingu jsou vykazovány v současné hodnotě v členění na krátkodobé a dlouhodobé k datu
vykázání v rozvaze.

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

Rezervy
Rezervy jsou tvořeny v případě, že vznikl současný (smluvní nebo mimosmluvní) závazek, který
pravděpodobně povede k odlivu zdrojů a zároveň může být spolehlivě ocenitelný. V I. pololetí 2007
společnost netvořila rezervu.

Daně ze zisku
Splatná daň ze zisku je vypočtena v souladu s daňovými pravidly platnými v České republice.
Odloženou daň společnost určuje ze všech přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv
a závazků. Odložená daňová pohledávka vyplývá z odčitatelných přechodných rozdílů, které převyšují
přechodné zdanitelné rozdíly. Odložená daň je počítána použitím závazkové metody a daňové sazby,
která je známa k datu výpočtu.
Odložená daňová pohledávka je vykázána, pokud je pravděpodobné, že bude v budoucnosti dosaženo
zdanitelného zisku, který umožní uplatnění souvisejících přechodných rozdílů.
V souladu s IAS 12 jsou odložené daňové pohledávky a odložené daňové závazky vzájemně
kompenzovány, protože společnost má podle české legislativy právo kompenzace splatných daňových
pohledávek a splatných daňových závazků, a protože odložené daňové pohledávky a závazky se
vztahují k daním ze zisku, které jsou vybírány stejným finančním úřadem.
Odložená daň týkající se položek účtovaných přímo do vlastního kapitálu (např. změna reálné hodnoty
dlouhodobých hmotných aktiv při přecenění) se vykazuje ve vlastním kapitálu.

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“.
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Vykazování výnosů
Výnosy jsou účtovány ve fair value přijaté nebo nárokované protihodnoty za poskytnuté zboží nebo
služby, po odečtu daně z přidané hodnoty, slev a skont.. 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.

Základní kapitál
Základní kapitál společnosti je tvořen 588 575 akciemi o nominální hodnotě 1 000,- Kč za akcii. Celý
základní kapitál je tvořen akciemi na majitele. Dividendy z kmenových akcii se vykazují jako součást
vlastního kapitálu až do okamžiku jejich přiznání akcionářům.

6.   Změny po datu účetní závěrky

Po datu mezitímní účetní závěrky do data vydání pololetní zprávy za rok 2007 nedošlo ve společnosti
TESLA KARLÍN, a.s. k žádným podstatným událostem, které by mohly ovlivnit posouzení majetkové
a finanční situace a výsledek hospodaření.
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