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POPISNÁ ČÁST
V oblasti ekonomické za první pololetí letošního roku společnost vykazuje lepší hospodářské
výsledky ve srovnání se stavem za stejné období minulého roku. Přes výrazné úspory v oblasti
nákladů a přijatá opatření v organizaci výroby se nepodařilo dosáhnout rovnovážného stavu, který je
žádoucí pro další rozvoj společnosti. Výsledkem v důsledku výpadku tržeb z prodejní činnosti
zejména v oblasti exportu do Ruska, ale i odkládáním plánovaných nákupů ze strany Českého
Telecomu, a.s., je ztráta ve výši 9 578 tis. Kč, což je o 6 153 tis. Kč lepší výsledek než v minulém
roce.
Z tohoto důvodu představenstvo společnosti přijalo rozhodnutí pokračovat ve sledování a snižování
nákladů společnosti, to na straně jedné a v přípravě a zajištění uvedení nových výrobků – digitálních
telefonních ústředen na Ruský trh a zvýšení tržeb na tuzemském trhu na straně druhé.Kromě těchto
úkolů bylo rozhodnuto a uloženo dále postupovat v uvolňování kancelářských, výrobních a
skladových prostor. Současně byla vedena další pracovní jednání s cílem najít vhodné doplňkové
výroby a zajistit tak využití stávajících výrobních kapacit.
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb, jejich rozlišení podle zeměpisného umístění trhu (v tis. Kč)
1-6/2004
Celkem
Tržby za prodej
zboží
Tržby za prodej
vlastních výrobků
Tržby z prodeje
služeb
Tržby celkem

Tuz.

1-6/2003
Export

Celkem

Tuz.

Export

251

251

-

1 562

1 562

-

6 993

4 854

2 139

5 581

4 748

833

10 553

10 553

-

9 132

9 100

32

17 797

15 658

2 139

16 275

15 410

865

V obchodní činnosti v porovnání s minulým obdobím došlo k mírnému nárůstu tržeb z prodeje
vlastních výrobků a služeb.V uplynulém období byla věnována hlavní pozornost dokončení akcí
v rámci montáže a uvedení do provozu tarifikačních a diagnostických doplňků k ústřednám
v Moskvě.Tyto akce v případě nedokončení by kromě poškození dobrého jména značky TESLA
KARLÍN přinesly i finanční postihy, které v tomto období jsou nežádoucí. Nemalá pozornost byla
věnována našim výrobkům z oblasti rozváděčové techniky a to v oblasti jejich vylepšení a
doplnění.Tyto práce byly vynuceny zvýšenou konkurencí ze strany čínských a dalších asijských
výrobců.
Doplňková výroba, která dosud byla chápána pouze jako prostředek k vykrytí volných kapacit, se stala
neoddělitelnou součástí obchodní politiky společnosti. Připravované a v minulém roce úspěšně
zahájené dodávky dílů pro a.s. OKULA Nýrsko a CELESTIKA Kladno se staly skutečnosti a jsou
měsíčně realizovány ve zvyšujících se objemech. O dalších výrobcích probíhají jednání.V této oblasti
napomohla recertifikace systému řízení dle standardu ISO 9001:2000, která úspěšně proběhla
v začátku roku 2004.
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Struktura prodeje dle výrobkových skupin za I. pololetí 2004 v porovnání se stejným obdobím
roku 2003 (v tis. Kč)
Celkem
2004

Tuzemsko
2004
2003

2003

Export
2004

2003

Hlavní rozvod
Tarifikace, DS APUS
El.registr, kód.přijímač
Práce prům. povahy
Ostatní výrobky

4 677
360
1 956
-

3 972
1
1 602
5

3 020
1 834
-

3 145
1
1 601
-

1 657
360
122
-

827
1
5

Celkem výrobky

6 993

5 581

4 854

4 748

2 139

833

Vývoj pohledávek
Pohledávky z obchodních
vztahů
Celkem
z toho: Odběratelé
Ostatní pohledávky

Stav k 30. 6. 2004

Stav k 30. 6. 2003

21 033 tis. Kč
21 018 tis. Kč
15 tis. Kč

29 604 tis. Kč
28 133 tis. Kč
1 471 tis. Kč

Ve sledovaném období došlo k cílenému jednání za účelem snížení hodnoty celkových pohledávek
z obchodních vztahů oproti minulému období o 8 571 tis. Kč. Z celkového stavu pohledávek za
odběrateli připadá na pohledávky do lhůty splatnosti 2 185 tis. Kč, tj. 10,40 % a na pohledávky po
lhůtě splatnosti 18 833 tis. Kč, tj. 89,60 %. Tuto skupinu pohledávek tvoří především zahraniční
pohledávky, jejichž nenaplňování výrazným způsobem ovlivňuje ekonomickou stabilitu společnosti a
snižuje úroveň prostředků k nutnému rozvoji a zajištění chodu společnosti.
Vývoj závazků

Závazky z obchodních vztahů
Celkem
z toho:
Dodavatelé
Ostatní závazky

Stav k 30. 6. 2004
6 242 tis. Kč
5 654 tis. Kč
588 tis. Kč

Stav k 30.6.2003
10 048 tis. Kč
9 830 tis. Kč
218 tis. Kč

Závazky z obchodních vztahů oproti stejnému období minulého roku poklesly o 3 806 tis. Kč,
z celkového stavu závazků vůči dodavatelům připadá na závazky do lhůty splatnosti 1 161 tis. Kč, tj
20,50 % a na závazky po lhůtě splatnosti 4 493 tis. Kč, tj. 79,50 %.
Cizí zdroje v porovnání s minulým obdobím poklesly o 910 tis. Kč, tj. na celkovou hodnotu 44 177 tis.
Kč. Z tohoto objemu připadá na závazky z obchodních vztahů 6 242 tis. Kč a závazky k ovládající a
řídící osobě 22 755 tis. Kč.
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Prohlášení
Prohlašujeme, že údaje uvedené v pololetní zprávě za rok 2004 odpovídají skutečnosti a že žádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti TESLA
KARLÍN, a.s., nebyly vynechány.
Praha, 18.8 2004

Ing. Miroslav Kurka
Předseda představenstva

Ing. Václav Ryšánek
Místopředseda představenstva

Jaroslav Šmolka
Člen představenstva

4

