
TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, Praha 10, IČO 45273758, 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520 

Zpráva Dozorčí rady pro Valnou hromadu 
společnosti TESLA KARLÍN, a.s. 

o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019, 
konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku 

za rok 2019 

Vážení akcionáři, 

dozorčí rada v uplynulém účetním období vykonávala svou činnost v souladu 
s platnými předpisy, zákonem č. 90/2012 sb. o obchodních korporacích a stanovami 
společnosti. Členové dozorčí rady byli na svých jednáních i mimo ně pravidelně 
informováni o práci představenstva, o ekonomické situaci a výsledcích hospodářské 
činnosti společnosti. Dozorčí rada, na základě své kontrolní činnosti, konstatuje, že 
podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy 
i stanovami společnosti. 

Dozorčí rada společnosti TESLA KARlÍN, a.s. měla v souladu se stanovami 
společnosti tři členy, které volí valná hromada. V období od poslední valné hromady 
v roce 2019 pracovala dozorčí rada společnosti ve složení: 
Ing. Petr Chrápek - předseda 
Ing. Jana Kurková - člen 
Bc. Rostislav Šindlář - člen 

Podněty vyplývající z kontrolní činnosti pro další období byly dozorčí radou 
sděleny představenstvu a vedení společnosti. 

Dozorčí rada provedla přezkoumání roční účetn í závěrky za rok 2019 
na základě těchto rozhodujících podkladů : 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku v roce 2019 
Výroční zpráva za rok 2019 
Individuální účetní závěrka k 31.12.2019 
Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální účetní závěrky za rok 2019 
Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2019 
Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2019 
Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky 
za rok 2019 
Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 předložený představenstvem společnosti 

Dozorčí rada prostudovala zprávy nezávislého auditora Ing. Václava Mareše, ACCA, 
číslo oprávnění KA ČR č. 2365, společnost HDM Audit CZ s.r.o .. Úplná znění zpráv 
nezávislého auditora jsou součástí výročních zpráv společnosti, a níže jsou 
předloženy vyjádření a výroky auditora k účetním závěrkám za rok 2019: 
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výrok auditora k individuální účetní závěrce: 
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční 
situace Společnosti TESLA KARLfN, a.s. k 31.12.2019 a finanční výkonnosti a 
peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s mezinárodními standardy 
účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií." 

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce: 
„Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
finanční situace Skupiny k 31 .12.2019 a finanční výkonnosti a peněžních toků za 
rok končící 31.12.2019 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví 
ve znění přijatém Evropskou unií." 

Dozorčí rada konstatuje a doporučuje: 

1) Po podrobném přezkoumání individuální i konsol idované roční účetní závěrky 
nezjistila dozorčí rada žádné významné nedostatky, seznámila se s výroky auditora 
a doporučuje proto valné hromadě schválit účetní závěrky za rok 2019 v předložené 
podobě. 

2) Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení Návrh na rozdělení zisku_ 
za rok 2019 předložený dne 30.4.2020 představenstvem společnosti TESLA KARLIN, 
a.s., v této podobě: 
Hospodářský výsledek za rok 2019 - zisk ve výši 9 396 996,07 Kč použít: 

Úhrada ztráty minulých let 4 583 860,38 Kč 
Převod na účet nerozdělený zisk minulých let 4 813 135,69 Kč 

V Praze dne 5.5.2020 

Ing. Petr Chrápek 
předseda dozorčí rady 

Ing. Jana Kurková 
člen dozorčí rady • . e. I I I I ■ I I I I I I I I I I I I I I I ■ I I I I I I I I I I I I I I I I 
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