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DODATEK VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2006
EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU SPOLEČNOSTI
TESLA KARLÍN, a.s., IČ: 45273758 se sídlem V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10
Na základě Upozornění na zjištěné nesrovnalosti a výzvy k jejich odstranění zaslaného dopisem České
národní banky, Sekcí regulace a dohledu nad kapitálovým trhem pod. č.j. Sp/544/347/2007 a č.j.
2007/15643/540 ze dne 27. 9. 2007 vydáváme tento

Dodatek Výroční zprávy za rok 2006
Česká národní banka zjistila rozdíl v údajích uváděných ve výročních zprávách v části Zpráva o
vztazích mezi propojenými osobami společností TESLA KARLÍN, a.s. a České vinařské závody a.s.
Na str. 32 výroční zprávy společnosti TESLA KARLÍN, a.s., část Zpráva o propojených osobách je
uvedeno, že „mezi ovládanou osobou a propojenou osobou č. 3. 7. (České vinařské závody) byla
uzavřena celkem jedna smlouva“. Společnost České vinařské závody ve své výroční zprávě na str 30
ve zprávě o vztazích uvádí, že „mezi ovládanou osobou jako prodávajícím a propojenou osobou č. 3.
41. (TESLA KARLÍN, a.s.) jako kupujícím byly uzavřeny celkem 2 (dvě) smlouvy o prodeji vína
v rámci předmětu činnosti“.
Mezi společností TESLA KARLÍN, a.s. jako kupujícím a České vinařské závody, a.s. jako
prodávajícím byla uzavřena ústně rámcová kupní smlouva, na jejímž základě byla poskytnuta
společností České vinařské závody a.s. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. dvě plnění – dvě dodávky
vína. Celkový objem těchto dvou plnění představoval částku 3 tis. Kč. Tento objem je uveden i na str.
61 výroční zprávy společnosti TESLA KARLÍN, a.s. v individuální účetní závěrce.
Nové znění textu výroční zprávy na str. 32, část Zpráva o propojených osobách, bod 5, odst. 1, je
následující:
Mezi „ovládanou osobou“ a „propojenou osobou č. 3. 7.“ byla uzavřena rámcová kupní smlouva, na
jejímž základě byla poskytnuta dvě plnění. Jednalo se o uzavření rámcové kupní smlouvy, ke které
uvádíme následující údaje:
- rámcová kupní smlouva o prodeji vína, poskytnuta dvě plnění – dodávky vína; protiplnění – smluvní
cena; újma nevznikla.
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