MEZITÍMNÍ ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA
ZA OBDOBÍ 7-11/2014
(neauditovaná, nekonsolidovaná)

TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10
Tel.: +420 281001202
Fax: +420 281001203
www.teslakarlin.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 1520

IČ: 45273758
DIČ: CZ45273758
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MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TESLA KARLÍN, a.s. ,
ZA OBDOBÍ ČERVENEC - LISTOPAD 2014

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/DIČ:

45273758 / CZ45273758

Rejstříkový soud:

Městský soud Praha, odd. B, vložka 1520

Rozhodující předmět podnikání: výroba prvků v rámci spojové techniky, především rozváděčové
techniky a zařízení pro komplexní modernizaci telefonních ústředen druhé
generace, zakázková výroba, pronájem movitého a nemovitého majetku
Právní řád:

společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb.

Telefon:

+420 281 001 202

www adresa:

www.teslakarlin.cz

Akcie
Druh:
Forma:
Podoba:
Počet akcií:
Nominální hodnota:
Celková hodnota emise:
ISIN:
Název emise:
Trh, na kterém jsou akcie
přijaty k obchodování:

kmenové registrované
na majitele
zaknihovaná
588 575 ks
680,- Kč
400 231 000,- Kč
CS 0005021351
TESLA KARLÍN
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Dne 18.9.2014 došlo zápisem do obchodního rejstříku ke snížení základního kapitálu společnosti.
Snížení základního kapitálu společnosti bylo odsouhlaseno valnou hromadou dne 19.6.2014 a bylo
provedeno snížením nominální hodnoty akcie o 320,- Kč.
Základní kapitál společnosti činí 400 231 tis. Kč a je rozdělen na 588 575 kusů kmenových akcií na
majitele o nové nominální hodnotě 680,- Kč.
Změna nominální hodnoty akcie byla k 17.10.2014 provedena v evidenci cenných papírů u
Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.
V průběhu popisovaného období roku 2014 až do dne vydání této zprávy nedošlo k jiné změně ve
struktuře akcií či změně v právech vztahujícím se k těmto akciím.
Celý základní kapitál společnosti je tvořen akciemi na majitele. Všechny akcie jsou splaceny a
společnost nevykazuje pohledávky za upsaným základním kapitálem.

Hlavní akcionáři s podílem přesahujícím 10 % základního kapitálu
Název právnické osoby,
Jméno fyzické osoby
CONCENTRA, a.s.
ENERGOAQUA, a.s
ETOMA INVEST, spol. s r.o.

Sídlo, bydliště

IČ

U Centrumu 751Orlová-Lutyně
1. Máje 1000Rožnov pod Radhoštěm
U Centrumu 751Orlová-Lutyně

60711302
15503461
63469138

Výše podílu na hlas.
právech %
15,83
13,51
32,83

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI K 30. 9. 2014
(v souladu s metodikou IAS/IFRS)
30.9.2014

31. 12. 2013

447 238
178 400
244 041
4 400
5 272
15 125

433 450
179 661
243 959
4 474
5 272
84

47 096
10 531
9 154
775
26 636

56 006
13 015
8 637
15 051
690
18 613

494 334

489 456

485 977
400 231
79 992
5 754

479 015
588 575
79 992
2 159
-191 711

Dlouhodobé závazky
Odložený daňový závazek
Bankovní úvěry

5 450
2 265
3 185

5 450
2 265
3 185

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Splatné daňové závazky
Bankovní úvěry
Ostatní krátkodobé závazky

2 907
1 320
91
266
1 230

4 991
602
201
1 062
3 126

Závazky celkem

8 357

10 441

494 334

489 456

AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Ostatní nehmotná aktiva
Dlouhodobé investice
Ostatní dlouhodobá aktiva
Krátkodobá aktiva
Zásoby
Pohledávky z obchodních vztahů
Poskytnuté půjčky a úvěry
Ostatní krátkodobá aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
AKTIVA celkem
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Zákonný rezervní fond
Nerozdělené zisky/neuhrazené ztráty

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.7.2014 do 30.9.2014
(v souladu s metodikou IAS/IFRS)
III.Q.2014
14 595
50
7 295
-2
23
3 347
504
155

III.Q.2013
13 312
163
6 152
439
-43
3 615
790
113

Provozní výsledek
Finanční výnosy
Finanční náklady

3 369
352
91

2 409
205
654

Finanční výsledek

261

-449

3 630
0
3 630

1 960
0
1 960

Tržby
Ostatní výnosy
Výkonová spotřeba
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady

Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk za období celkem

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
za období od 1.7.2014 do 30.9.2014
III.Q.2014
Zisk za období celkem
Ostatní úplný výsledek:
Položky, které se následně nereklasifikují do
hospodářského výsledku:
Zisk z přecenění majetku
Odložená daň související s přeceněním majetku
Ostatní
Položky, které se následně mohou reklasifikovat do
hospodářského výsledku:
Realizovatelná finanční aktiva
Zajištění peněžních toků
Ostatní
Ostatní úplný výsledek za období
ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM

III.Q.2013

3 630

1 960

-2 512

-

-2 512

0

1 118

1 960

Podnikatelská činnost – TESLA KARLÍN, a.s.
Společnost ve třetím čtvrtletí hospodařila se ziskem 3 630 tis Kč při tržbách 14 595 tis. Kč. Oproti
stejnému období minulého roku došlo k navýšení tržeb o 1 283 tis. Kč.
Pokračovaly dodávky elektronických registrů pro modernizaci analogových ústředen pro Moskevskou
oblast v hodnotě cca 450 tis. Kč, dále se realizovala dodávka pohonů a ventilů pro dopravu a
zpracování ropy v hodnotě cca 1 540 tis. Kč. Současně probíhala jednání s obchodními partnery v RF
o možných dodávkách elektronických registrů a doplňkových zařízení k ústřednám ještě do konce
roku 2014. Pokračovaly práce na záručním a pozáručním servisu v celkové výši 1 152 tis. Kč.
V oblasti prodeje telekomunikační techniky pro tuzemský trh je patrný pokles poptávky.
V oblasti zakázkové činnosti pokračovaly dodávky kontaktů pro automobilový průmysl, včetně
zajištění osazování desek plošných spojů, a také realizace zakázek v oblasti nástrojařských prací.
Vlivem redukce objednávek v této oblasti dochází k meziročnímu poklesu odbytu.
Pronájem nemovitého a movitého majetku probíhal bez zásadních změn s dopadem do hospodaření
společnosti. Podařilo se dokončit jednání o pronájmu volných prostor v objektu M2 (cca 500 m2) a
pronajmout uvolněné kancelářské prostory v objektu A. Společnosti se daří udržovat vysokou
obsazenost využitelných prostor areálu.
V průběhu popisovaného období byly provedeny výměna oken objektu M1, terénní úpravy, včetně
zpevnění parkovacích ploch a další práce běžné údržby.
Společnost TESLA KARLÍN, a.s. má ve své správě areál v Praze 9 – Vysočanech, jehož vlastníkem je
společnost České vinařské závody, a.s. V současné době je pronajato cca 90 % využitelných prostor.
Průběžně jsou zde zajišťovány práce běžné údržby (výměna plynového spotřebiče, oprava střešních
plášťů, instalatérské práce apod.).
Poskytování služeb v oblasti pronájmu zůstává i nadále významnou položkou v podnikání společnosti.
V průběhu října byla zahájena výměna potrubí cirkulace a teplé vody v objektu galvanovny a lakovny.
Předpokládaný termín ukončení prací je 30.11.2014, celková cena 313 tis. Kč.
Všechny činnosti v průběhu popisovaného období byly provozovány bez podstatných komplikací a
v souladu s plánem.
Stav majetku
Ve vlastnictví movitého a nemovitého majetku nedošlo za popisované období k žádným podstatným
změnám.
Ve vlastnictví společnosti jsou pozemky o rozloze 43 409 m2 v Praze 10 – Hostivaři, V Chotejně
9/1307, včetně administrativních, výrobních a skladových budov.
Výše uvedené stavby a prostory jsou průběžně udržovány a opravovány tak, aby je bylo možno
používat v souladu se záměry společnosti.
Hodnota aktiv dosáhla k 30.9.2014 částky 494 334 tis. Kč, což ve srovnání s koncem roku 2013
představuje nárůst o 4 878 tis. Kč.
U dlouhodobých aktiv došlo v porovnání se stavem k 31.12.2013 k nárůstu z důvodu vykázání
poskytnutých půjček a úvěrů v jako dlouhodobé aktivum oproti stavu k 31.12.2013 (krátkodobá
aktiva). V ostatních položkách dlouhodobého majetku nedošlo k výrazným změnám.
Krátkodobá aktiva se snížila na hodnotu 47 096 tis. Kč (stav k 31.12.2013: 56 000 tis. Kč). Snížení se
promítlo v oblasti zásob (-2 484 tis. Kč), nárůst vykazují obchodní pohledávky (+517 tis.Kč), peněžní
prostředky (+8 023 tis. Kč).
Na straně pasiv došlo k nárůstu vlastního kapitálu díky vytvořenému zisku za popisované období.

Základní kapitál společnosti činí 400 231 tis. Kč a je rozdělen na 588 575 kusů kmenových akcií na
majitele o nové nominální hodnotě 680,- Kč.
Dlouhodobé závazky nevykazují žádné změny, u krátkodobých závazků došlo k jejich celkovému
snížení o 2 084 tis. Kč.
Bankovní úvěry
Společnost splácí investiční úvěr, který poskytla GE Money Bank, a.s. na výstavbu skladové haly.
Stav nesplaceného úvěru k 30.9.2014 činí 3 451 tis. Kč, z toho krátkodobá část 266 tis. Úvěr je
zajištěn blankosměnkou a zástavním právem k nemovitosti.
Za popisované období až do dne zveřejnění této zprávy společnost neměla žádné jiné závazky z titulu
přijatých půjček a úvěrů ani nečerpala jiné bankovní úvěry.
Zástavní práva
V průběhu popisovaného období až k datu zveřejnění této zprávy nedošlo ke změnám v zástavních
právech společnosti než ta, která byla popsána v Konsolidované pololetní zprávě za rok 2014.
Struktura zásob

Zásoby celkem
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží

30.9.2014
10 531
7 797
1 933
724
77

31.12.2013
13 015
7 173
3 237
2 509
96

30.9.2014
26 636
399

31.12.2013
18 613
341

26 237

187 272

30.9.2014
1 230
560
330
8
332
-

31.12.2013
3 126
552
325
1 379
788
82

Struktura peněžních prostředků

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Hotovost
Bankovní účty

Ostatní krátkodobé závazky

Závazky celkem
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období

Průběžné výsledky TESLA KARLÍN, a.s.
Finanční výsledky společnosti TESLA KARLÍN, a.s. jsou vykazovány podle metodiky IAS/IFRS
(Mezinárodními standardy finančního výkaznictví).

Společnost v období 07-09/2014 hospodařila se ziskem 3 630 tis. Kč, což v meziročním srovnání
znamená zlepšení o 1 670 tis. Kč. Celkové tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb dosahují
hodnoty 14 595 tis. Kč, což oproti stejnému období roku 2013 představuje nárůst o 1 283 tis. Kč.
Podíl exportu na celkových tržbách činí cca 22 %, hlavními trhy zůstávají Česká republika a v oblasti
exportu Ruská federace.
Přehled tržeb

Celkem

III.Q.2014
Tuzemsko

Export

Celkem

III.Q.2013
Tuzemsko

Export

1 101

656

445

2 101

773

1 328

Prodej služeb

11 952

10 800

1 152

11 075

10 435

640

Prodej zboží

1 542

-

1 542

136

-

136

14 595

11 456

3 139

13 312

11 208

2 104

Výrobky

Celkem

Provozní zisk společnosti za popisované období dosáhl hodnoty 3 369 tis. Kč, což v porovnání se
stejným obdobím roku 2013 představuje zvýšení o 960 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření
společnosti za uvedené období činí 261 tis. Kč.
Finanční výnosy
III.Q.2014

III.Q.013

125

161

15

10

Ostatní finanční výnosy

212

44

Finanční výnosy celkem

352

205

III.Q.2014

III.Q.2013

25

59

Úroky z poskytnuté půjčky
Ostatní úroky

Finanční náklady

Úroky z přijaté půjčky/úvěru
Ostatní finanční náklady

66

595

Finanční výnosy celkem

91

654

Významné transakce se spřízněnými stranami a další skutečnosti
· Poskytnutá půjčka společnosti České vinařské závody, a.s. ve výši 15 000 tis. Kč, úrok ve výši 125
tis. Kč
· Společnost České vinařské závody, a.s. pronajímá svůj nemovitý majetek – areál v Praze 9 –
Vysočanech společnosti TESLA KARLÍN, a.s., která zde vykonává funkci nájemce a správce.
Měsíční nájemné, které je pro emitenta nákladem, činí 325 tis. Kč, měsíční odměna za správu
nemovitostí, která je pro emitenta výnosem, činí 20 tis. Kč.
· TK GALVANOSERVIS s.r.o.
· Pohledávky k 30.9.2014 v hodnotě 4 130 tis.Kč
· Výnosy za III.Q.2014 – částka 2 021 tis. Kč (zahrnuje výnosy z pronájmu a ostatních
poskytovaných služeb)
· Náklady za III.Q.2014 – částka 30 tis. Kč (nákup služeb – povrchové úpravy)
V období od 1.7. 2014 až do dne zveřejnění této zprávy nedošlo k dalším významným transakcím ani
k významným změnám v transakcích, které byly uvedeny v Konsolidované pololetní zprávě za rok

2014 a které mohly nebo mohou významně ovlivnit podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření
emitenta.
Ostatní informace
Změny a dodatky v obchodním rejstříku
Návrh na zápis změn skutečností, které schválila valná hromada společnosti dne 19.6.2014, byl podán
dne 5.8.2014 příslušnému rejstříkovému soudu. Dne 18.9.2014 provedl obchodní rejstřík zápis
požadovaných změn:
· Výmaz člena dozorčí rady JUDr. Lei Ďurovičové a zápis nového člena dozorčí rady Ing. Jany
Kurkové
· Zápis prokuristy společnosti JUDr. Lei Ďurovičové
· Zápis snížení základního kapitálu z částky 588 575 000,- Kč na novou výši základního kapitálu
400 231 000,- Kč
· Zápis změny jmenovité hodnoty akcie z částky 1 000,- Kč na novou výši hodnoty 680,- Kč.
Soudní a jiná řízení
Dne 14. 8. 2012 podal Mgr. Fischer, insolvenční správce dlužníka CARD CENTRUM a.s. žalobu proti
TESLA KARLÍN, a.s. na zaplacení částky 750 000 Kč z titulu bezdůvodného obohacení v důsledku
plnění dlužníka na základě neplatného právního úkonu. Rozsudkem ze dne 6.6.2014 bylo rozhodnuto
o povinnosti společnosti TESLA KARLÍN, a.s. zaplatit částku 750 000,- Kč s příslušenstvím z titulu
bezdůvodného obohacení. Emitent dne 27.6.2014 podal odvolání proti uvedenému rozsudku.
Dne 20.2.0014 byla Josefem a Miroslavem Tauskem podána proti TESLA KARLÍN, a.s. žaloba o
zřízení služebnosti cesty týkající se přístupu Tausků k jejich nemovitostem. Dne 22.7.2014 proběhlo u
Obvodního soudu pro Prahu 10 jednání ve věci, které bylo odročeno za účelem místního šetření. Toto
šetření se uskutečnilo dne 8.10.2014. V současné době se očekává nařízení soudního jednání.
Dne 20.8.2014 podala společnost TESLA KARLÍN, a.s. žalobu na firmu TEXAMA, spol. s r.o. o
zaplacení částky 38 967,57 Kč s příslušenstvím, kterou ji tato firma dluží z titulu neuhrazeného
nájemného. Okresní soud v Nymburce vydal dne 18.9.2014 platební rozkaz, proti kterému však
žalovaná firma podala odpor.
Podnikatelská činnost TK GALVANOSERVIS s.r.o.
(Číselné údaje vychází z účetnictví dceřiné společnosti za III.Q.2014 a jsou v souladu s ČÚS.)

Dceřiná společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. je obchodní společnost, jejímž hlavním předmětem
podnikání jsou galvanické povrchové úpravy v závěsovém a hromadném provedení ve specifikaci:
zinkování, niklování, dekorativní chromování a dále lakování: mokré lakování a elektrostatické
nanášení práškových nátěrových hmot. Podíl emitenta v dceřiné společnosti činí 83,33 %. Jednotlivé
číselné údaje vychází z účetnictví dceřiného podniku a jsou v souladu s českými účetními standardy.
Za popisované období až k datu zveřejnění této zprávy k žádným významným obchodním a finančním
transakcím ve společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. nedošlo.
Průběžné výsledky TK GALVANOSERVIS s.r.o.
Za popisované období III. Q. 2014 společnost hospodařila se ziskem 41 tis. Kč (III.Q.2013 – zisk 128
tis. Kč) při celkových tržbách 14 504 tis. Kč, což v porovnání se stejným obdobím minulého roku
představuje pokles v tržbách o 228 tis. Kč. Provozní výsledek vykazuje zisk 212 tis. Kč.
Celkový výsledek hospodaření je ovlivněn záporným výsledkem z finanční oblasti ve výši 171 tis. Kč
(úroky z přijatých úvěrů).

Hodnota bilanční sumy zaznamenala oproti stavu k 31.12.2013 nárůst o 305 tis. Kč. Dlouhodobá
aktiva poklesla 1 015 tis. Kč vlivem proúčtovaných odpisů.
Krátkodobá aktiva zaznamenala za vykazované období nárůst o 1 320 tis. Kč a vykazují hodnotu 14
144 tis. Kč. V rámci krátkodobých aktiv pokles zaznamenaly zásoby (-427 tis. Kč), naopak nárůst je u
pohledávek z obchodních vztahů (+768 tis. Kč) a peněžních prostředků (+1 328 tis. Kč).
Hodnota vlastního kapitálu činí 7 840 tis. Kč, ve zvýšení oproti stavu k 31.12.2013 se promítá
dosažený zisk společnosti k 30.9.2014
V dlouhodobých aktivech společnosti nebyly zaznamenány žádné změny.
Krátkodobé závazky oproti stavu k 31. 12. 2013 vzrostly o 905 tis. Kč a vykazují hodnotu 9 112 tis.
Kč. V jednotlivých položkách krátkodobých aktiv nedošlo k výrazným změnám.
Společnost pokračuje ve splácení úvěru společnosti HIKOR Písek, a.s. (zůstatek jistiny k 30.9.2014
činí 11 075 tis. Kč) a bankovního úvěru ČSOB Leasing (327 tis. Kč).
Vedení společnosti předpokládá, že se podaří udržet pozitivní trend v hospodaření, a i za rok 2014
bude vykázán zisk při celkových tržbách cca 60 mil. Kč.
Ostatní informace
·

TK GALVANOSERVIS, s.r.o. vede soudní spor s ing. Jiřím Karáskem, bývalým jednatelem
společnosti. V roce 2004 podala společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. jako žalobce u soudu
žalobu proti Ing. Jiřímu Karáskovi jako žalovanému o zaplacení částky 1 281 601,35 Kč z titulu
porušení zákazu konkurence a náhrady škody. V roce 2007 vydal Městský soud v Praze
rozhodnutí, kterým přiznal společnosti TK GALVANOSERVIS částku 655 786,45 Kč s přísl., v
ostatnim byla žaloba zamítnuta. Žalobce i žalovaný proti vydanému rozsudku podali odvolání. V
měsíci dubnu 2009 proběhlo jednání u odvolacího soudu. Vrchní soud v Praze dne 16.4.2009
potvrdil povinnost Ing. Karáska uhradit společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. částku ve výši
655 786,45 Kč s přísl., potvrdil zamítnutí žaloby co do částky 296 014,23 Kč a co do částky 329
800,67 Kč vrátil věc k novému projednání u Městského soudu v Praze.
Dne 13.8.2009 podal Ing. Karásek dovolání k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Vrchního soudu v
Praze. Usnesením ze dne 30. 6. 2010 Nejvyšší soud ČR zamítl podané dovolání. U Městského
soudu v Praze proběhlo řízení ve věci znovuprojednání žaloby co do částky 329 800,67 Kč. Dne 3.
10. 2011 byl v tomto řízení vydán rozsudek, dle kterého je ing. Karásek povinen zaplatit částku
329 800,67 Kč společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. Rozsudek nenabyl právní moci, neboť
Ing. Karásek dne 15. 11. 2011 podal proti rozsudku odvolání. Vrchní soud v Praze rozhodl
rozsudkem ze dne 18.12.2013 o povinnosti Ing. Karáska zaplatit částku 329 800,67 Kč
s příslušenstvím Zaplacení této částky je vymáháno v exekuční řízení, dosud bylo vymoženo
77 615,- Kč.

·

Dne 3.2.2010 podala společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. žalobu na firmu MEDIC STEEL
s.r.o. o zaplacení částky 31 464,- Kč s přísl., kterou jí tato firma dluží z titulu neuhrazených prací
– povrchových úprav. V této právní věci byl vydán Okresním soudem v Blansku dne 31. 5. 2011
rozsudek, který nabyl právní moci dne 26.7.2011, dle kterého je společnost MEDIC STEEL s.r.o.
povinna zaplatit společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. částku 31 464,- Kč s přísl. Výkon
rozhodnutí přikázáním pohledávky nebylo možno realizovat z důvodu nedostatku finančních
prostředků na účtu u peněžního stavu.

