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Účetní jednotka doruěí účetní záVěrku
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Sid|o nebo bydliště účeiní jednotky a místo
podnikání liší-|i se od bydliště

Těšínská 71

74601 Ooava

Rok Měsíc rco

2008 12 646 1 81 88

označení

a

TEXT

h

Skutečnost v účetním období

steuovat tet

1

mtnutem
I

Tržby za prodej zboží 1 452 I 370

A. Nák|ady vyna|ožené na prodané zboží 'í 010 937

+ 3bchodní marže 442 433

ll.

n. 1.

z-

3.

Výkony 195 509 181 241

TrŽby za prodej V|astních výrobků a s|uŽeb 195 5'.17 181 212

Změna stavu vnitropodnikových zásob vIastní výroby -99 -84

qktivace 91 113

B.

B. 1.

B. 2.

Výkonová spotřeba 105 612 101 297

Spotřeba materiá|u a energie 44820 41 018

SluŽby 6A 792 60 279

Přidaná hodnota 90 339 80 377

(-, )sobní nák|ady 79 484 77 755

c. 1

c.2
-a

c.4

Mzdové nák|ady 56 028 55 006

Jdměny členům orgánů společnosti a druŽstva 165 122

Nák|ady na sociá|ní zabezpečení a zdravotní pojištění 19 702 19 320

Sociá|ní nák|ady 3 589 3 307

D. Daně a pop|atky 702 649

E. Jdoisv dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku I 365 9 408

ilt

lll. 1.

Iržby z prodeje d|ouhodobého majetku a materiá|u 498 1 023

TrŽby z prode,je d|ohodobého majetku 35 276

TrŽby z prodeje materiá|u 463 747

F.

F. 1

F.2

ZC orodávaného d|ouhodobého maietku a materiá|u 77 194

Zůstatková cena prodávaného dIouhodobého maietku

)rodaný materiá| 77 194
Změna stavu rezerv a opravných po|oŽek V provozni ob|asti a komp|exnicn
tákIadú oříštích období

218 -277

)statní provozní výnosy 1 511 7 705

H. )statní proVozní náklady 506 460

)řevod provozních výnosŮ

I

)řevod orovozních nákIadů

)rovozní hospodářský výsIedek í 996 916



označen

a

TEXT

o

Skutečnost v účetním obdobi

steoovanem
1

m{nutetTI

Tržby z prodeje cenných papírů a podí|ů

J Prodané cenné papíry a podí|y

vil.

vil. 1

Výnosy z dIohodobého finančního majetku

Vynosy Z poo||u V ov|aoanycn a r|zenycn osooacn a V uceln|cÍl JeoÍlotKacÍ
n^rl nn.lcláÍnúm \/|i\/ém

/ýnosy z ostatních cenných papírů a podí|Ů

Výnosy z ostatního dIouhodobého finančního majetku

vilt. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

K. Nák|ady z finančního majetku

IX Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů

L. Nák|ady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů

M. změna stavu reze^t a opravných po|ožek ve finanční ob|asii

Výnosové úroky 164 126

N. Nák|adové úroky

xt cstatní finanční výnosy

f. cstatní finanční nákIady 898 975

xil. Převod fi nančních výnosů

Převod finančních nákIadů

Finanční výs|edek hospodaření -734 -849

1 Daň z příjmů za běžnou činnost 584 -133

-SpIatná 620 264

-odIožená -36 -397

VÝs|edek hosoodaření za běŽnou činnosl 678 200

xill Mimořádné výnosy

Mimořádné nákIady

c Daň z příjmů z mimořádné ěinnosti

s. I -spIatná

-odložená

Mimořádný výsIedek hospodařeni

T. Převod podí|u na Výs|edku hospodaření spo|ečníkům (+|)

Výs|edek hospodaření za účetní období (+/.) 678 200

Výs|edek hospodaření před zdaněním (+|) 1 252 67

Sestaveno dne.

10.4.2009

Podpisový záznam statutárnÍho orgánu účetní jednotky nebo
p o d p i s ový zázn am f yzi cké o s o b y.-!!e1áje-uěqtn í j ed n ot k o u

,/

-t- 
\"

)rávní forma účetní jednotky

spo|ečnost s ručením omezeným

Předmět podnikání

sluŽby

Pozn.:



schváleno |VF cR

Sbíí*a zákonů č' 500/2002

Účetní jednotka doručí účetní záVěrku
současně s doručením daňového přiznánÍ
Za daň z přijmů

,]X přísluŠnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2408

(v celých tisících Kč)

Rok IC

2008 lz 6461 81 88

obchodní Íirma nebo jiný názen Úěetní jednotky

.Ie-clilgíe -q lv?!y-9 p-qy-q.. 
- - - -

s.r.o.
šňro-"-"j'í6ňisii.íe"i'..: j":.;dfi;i;;-....
oodnikání t]ší-|i se od bvdIiště

Těšínská 71

74601 Ooava

oznac.

a

AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.období

Brutto
1

Korekce Netto
3

Netto
4

\KTIVA CELKEM 217 383 -95 242 122 141 121 272

\. )oh|edávky za upsaný V|astní kapitál

3. D|ouhodobý majetek 157 844 -95 055 62789 64 527

3. 1

3. 1 1

2

5

7

8

DIouhodobý nehmotný majetek 2 056 -1 684 372 801

Zřizovací výd{e

Nehmotné výs|edky výzkumu a vývoje

Software 2 05€ -1 684 372 801

oceniteIná práva

Goodwill

Jiný d|ouhodobý nehmoiný majetek

Nedokončený dIouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodobý nehmotný
maietek

B. il.

B. il. 1

4

o

7

8

I

DIouhodobý hmotný majetek 155 788 -93 371 62 417 63726

Pozemky

Stavby 33 135 -í 564 31 571 32 676
samosÍalne mov|1e Vec| a Souoory mov|Iycn

'rňní
121 945 -91 807 30 138 31 050

PěstiteIské ceIky trvalých porostú

Dospě|á zvířala a jejich skupiny

Jiný d|ouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dIouhodobý hmotný majetek 70t 708
PosKytnute zalony na 0lounodoby nmotny
maietek

oceňovací rozdí|y k nabytému majetku

B. ilt.

B. ilt. 1

3.

4.

5.

6.

7.

DIouhodobý finanční majetek

Podí|y V ov|ádaných ařízených osobách
Jodily v ucetnrcn Jeonotkacn poo podstatnym
rlivem

3statní dlouhodobé cenné papíry a podí|y

JÚ]cky a uVéry . ov|adaJIci a ridic| osoba,
]odstatnÝ VIiV

Iiný dIouhodobý finanční majetek

Pořizovaný dIoui}odobý fi nanční majetek

rosKytnute zalony na 0lounodoby trnancnr
Taietek



oznac. AKTIVA

h

Běžné účetní období Minulé úč.období

Brutto
1

Korekce
,

Netto Netto
4

oběŽná aktiva 58 939 -187 58 752 56 139

L

t. 1.

o

3.

4.

Zásoby 7 576 7 576 7 917

Materiá| 6 740 6 744 6 898

Nedokončená výroba a po|otovary 56 56 127

Výrobky 108 í08 136

M|adá a ostatnízvířata a jejich skupiny

ZboŽí 672 672 756

Poskytnuté zá|ohy na záSoby

ll.

It. 1

3

4

7

I

D|ouhodobé pohIedávky 29 29 29

PohIedávkv z obchodních vztahů

Poh|edávky - ov|ádající a řídÍcí osoba

PohIedávky - podstatný v|iv

Poh|edáVky za spo|eČniky' Ó|eny druŽstva a zí
účastníkv sdruŽení

DIouhodobé poskytnuté zá|ohy 29 29 29

Dohadné účty aktivní

Jiné poh|edávky

odIožená daňová oohledávka

ilt.

ilt. I

'l

4

7

8

I

Krátkodobé pohIedávky 24 128 -187 23 941 24 585

Poh|edávkv z obchodních vztahŮ 5 314 -166 5 148 5 708

Poh|edávky - ov|ádající a řÍdící osoba 16 451 '16 451 13 56í

PohIedáVky - podstatný VIiV

Poh|edáVky za spo|eČniky, Členy druŽstva a zí
účastníkv sdruŽení

Sociá|ní zabezpečení a zdravotní pojištění

Stát . daňové poh|edávky 179 179 376

Krátkodobé poskytnuté zá|ohy 1 650 1 650 4 499

Dohadné účty aktivní

Jiné pohIedávky 534 -2',' 513 441

vt.

tv. 1

4

Krátkodobý fi nanční majetek 27 206 27 206 23 608

Peníze 186 í86 124

Učty v bankách 27 020 27 020 23 484

Krátkodobé cenné papíry a podí|y

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D.L

D.L 1

z

3

Časové rozIišení 600 600 606

Nák|ady příštích obdobi 600 600 606

Komp|exní nák|ady příštích období

Příjmy příštích obdobi



označ. PASIVA Stav v běŽném účet. obdobi
5

Stav v minu|ém ÚČet. období
6

PASIVA CELKEM 122 141 121 272

VIastní kapitá| 81 745 81 066

1.

z.

Zák|adní kapitá| 33 100 33 í00

Zák|adní kapitá| 33 100 33 100

Vlastní akcie a v|astní obchodní podí|y (-)

Změny zákIadního kapitá|u

c. il.

c.il. 1

Kapitá|oVé fondy 44 057 43 556

Emisní áŽio

ostatní kapitá|ové Íondy 44 057 43 556

oceňovací rozdí|y z přecenění majetku azávazkŮ

oceňovací rozdí|y z přecenění při přeměnách

c. ilt.

A. ilt. I

2.

Rezeryn| Íonoy' neoe|ne|ny tono a
ostatní fondv ze zisku

3 9í0 3 589

Zákonný rezervní fond / Nedě|ite|ný fond 3 310 2 989

Statutární a ostatní fondy 600 600

. tv.

A. tv. 1

2.

Výs|edek hospodaření minulých let 621

Nerozdě|ený zisk minu|ých |et 621

Neuhrazená ztráta minu|ých |et

A. V. Výs|edek hospodaření běžného úěetnÍho období 678 200

B, CizÍ zdroje 39 578 38 589

B. t.

B. l. 1

J

4

Rezervy 17 910 17 324

Rezervy pod|e zv|áŠtních právních předpisů 3 795 5 789

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

ostatní rezervy 14 115 11 535

B. il.

B. lt. 1

2.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

D|ouhodobé závazkv 4 114 4 150

Závazkv s obchodních vztahů

Závazky. ov|ádající a řídící osoba

Závazky - podstatný v|iv

Závazky ke spo|ečníkům' č|enům druŽstva a k Účastníkům sdruŽení

D|ouhodobé přijaté zá|ohy

Vydané dIuhopisy

D|ouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účty pasívní

Jiné závazky

od |oŽený daňový záv azek 4 114 4 150



Označ. PASIVA
o

Stav v běžném účei' obdob' Stav v minulém Účet. obdobÍ
o

3. 1il.

3" Iil. '1 
.

?

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

Krátkodobé závazkv 17 554 '17'115

Závazky z obchodních Vztahú 7 066 5754

Závazky. ovládající a řídící osoba I 284 'l238
Závazky - podstatný v|iv

Závazky ke spo|ečníkům, č|enům druŽstva a k účastníkům sdruŽeni

7ávazky k zaměstnancům 3 8í3 3 554

7ávazky ze sociá|ního zabezpeČení a zdravotního poj'štění 2 074 1 890

Stát - daňové závazky a dotace 1 845 1 185

Krátkodobé příjaté zá|ohy 2

Vydané dIuhopisy

Dohadné účty pasívní I 380 3 474

Jiné záuazky 94 20

B. IV.

B. tv. 1

2

Bankovní úvěry a výpomoci

Bankovní úvěry dlouhodobé

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finančn í výpomoci

l. 1.

3asové rozIišení 818 1 617

/ýdaje příštích období 818 15',17

r/ýnosy příštích období

Sestaveno dne:

10.4.2009

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo

PráVní forma účetní jednotky

spo|ečnost s ručením omezeným

)ředmět podnikáni

sIuŽbV

Pozn.:



pŘÍronA r ÚČErxÍ zrvň:RCE
ZA ROK 2OO8

I. obecné údaie

Název: Technické sluŽby opava s.r'o'

Sídlo: TěŠínská 2o57l7l. opava. PSC 746 0l

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IC : 64618188

Předmět podnikání: - poskytování technických sluŽeb
'podnikání v oblasti nakládání s odpad5,

- podnikání v oblasti s nakládání s nebezpečnými
odpady

. zámečnictví
- provozování tělovýchovných a sportovních
zaÍizeni slotrŽících regeneraci a rekondici

- mechanizačně-dopravní sluŽby
- údrŽba a obnova zeleně a provoz zásobního
zahradnictví

- pIoVoZoVání veřejných WC
- provoZoVání parkovišť
- výroba dopravních značek
- plakátovací sluŽby
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a

prodej
. silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní .

mezinárodní provozovaná vozidly do 3.5 tuny
celkové hmotnosti

- inŽenýrská a investorská činnost, stavební dozor
- výroba tepla (sk. 31)
- výroba tepla (sk. 32)
. montáŽ, opravy a revize vyhrazených elektrických

zaŤízeni
- ubýovací sluŽby
. truhlářství

Datum vzniku společnosti 20.12. ],995

Rozvahový den: 3I. |2.2008

Datum sestavení účetní závěrky: 10. 4.2009

Osobv v]astnící více neŽ 2() oÁ podíI na zák\adním kapitálu: Statutární město opava I00 %



Změny v obchodním rejstříku provedené v uplynulém účetním období:

. změna sloŽení dozorčí rady: výmaz člena DR - Ing. Radim Křupala
zápis člena DR - Ing. Roman Kremser

organizační struktura:

Statutární orgány:

Dozorčiruda:

Průměrný počet zaměstnanců
zarok'.

- z toho řídící pracovníci:

osobní náklady vynaloŽené
na zaměstnance V tis. Kč:

. z toho na řídící pracovníky:

ředitelský úsek

provozně-technický úsek
- provozovna komunikace
- plovozovna čistota města
- plovozovna údržba
. provozovna veřejná zeleň
- plovozovna veřejné osvětlení
- provoZovna rekreačně-hygienické sluŽby
- provozovna správa hřbitovů
- provozovna odvoz TKO
- provozovna doprava

ekonomický úsek
. finanční účtárna a pokladna
- cenové oddělení a daně
- personální a mzdové oddělení
. právní agenda
- hlavní sklad

jednatelé -Aleš ŽiŽlavský
- Vilibald Stanjura
- Ing. arch. Pavel Mališ

Ing. Škoda Pavel - předseda

2006
284

T2

73 786

7 245

2007
280

t2

74 038

6 934

2008
272

12

t5 489

7 494

Ing. Veselý Marek
Ing. Kremser Roman

Název a sídlo obchodní společnosti , v niž mají Technické služby opava s.r.o. větší neŽ 20 oÁ

podíl na zák|adnimjmění :

Společnost nemá žádnouplatnou ovládací smlouvu ani závazektízené osoby o převodu zisku'

odměny členťrm statutárních orgánů a dozorči rady:



- statutární orgány 110 tis. Kč
- ďozorči raďa 165 tis. Kč

Statutární orgán máuzavŤenou smlouvu o užíváni osobního automobilu i k soukromým
účelům. Společnost hradí statutárnímu orgánu příspěvek na soukromé životní pojištění.

odměna zavýkon člena statutárnílro orgánu nebo dozorčí rady činil:
období leden.* květen 2008: 4 000,- Kč/měsíc
období červen - prosinec 2008: 5 000,- Kč/měsíc

Půjčky, záruky, ostatní plnění členům statutárních orgánů nebyly posk5ztnuty.

II. InÍbrmace o použitých účetních metodách

2.1" Způsob ocenění

- zásob nakupovaných - pořizovací cenou
- zásob vytvořených ve vlastnirežIi - vlastními náklady

- dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
vytvořeného vlastní činnosti - vlastními náklady

2'2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku pořízeného v této ceně:

2'3. Druhy vedlejších poŤizovacích nákladů obvykle zahrnované do ceny nakupovaných
zásob: přeprava, clo, pojistné' skonto, provize.

Z vnitropodnikových sluŽeb se účtuje do ceny přepravné a vlastní náklady zpracováni
materiálu.

Vlastní náklady jsou přímé náklady, tj. materiál, osobní náklady a výrobní reŽie.

2.4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odepisování proti pŤedcházejícímu

účetnímu období:

2.5. Způsob stanovení opravných položek.

Pohledávky podle zá|<ona č, 593lI99I Sb. v platném znění.
ostatní opravné poloŽky podle Českých účetních standardů (ČÚs), na zák|adě

inventarizace majetku..

2,6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek.

Dlouhodobý majetek se odepisuj e na zá|<|adě odpisového plánu podle zákona o

účetnictví v platném znéní'

Účet''í odpisy jsou stanov eny Z cen, v nichŽ je majetek veden v účetnictví, tj' z poŤizovaci

ceny, respektíve z výše,vlastních nákladů.
Sazby účetních odpisťr jsou stanoveny z doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku.



Majetek od l 000,- Kč do 40 000,- Kč je odepisován jednorázově a veden
v podrozvahové evidenci.

2,7. Zpf:sob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou korunu.

Pro přepočet majetku a závazk.Ůvyjádřenýchv cizi měně se použivá denní kurz ČNB,
platný r,, den uskutečnění účetního případu, ve znění vyhlášky 50012002 Sb., s 60.

Společnost nevlastní žáďný majetek, který se v souladu se zákonem oceňuje reálnou

hodnotou.

III. Doplňuiící informace k rozvazc a vÝkazu zisků a ztrát

Technické sluŽby opava S. r. o' nemají poskytnut žáďný iwěr.

3.1 . DlouhodobÝ maietek

a,)Hlavní skupiny

Stav k 31. 12. 2008 poř.cena zůst'cena

v tis. Kč

oprávky

2100 Stavby
2203 Energ. a hnací stroje
2204 Pruc. stroje a zařízeni
2205 Přístroje a zvl. zaŤízeni
2206 D opravní prostředky
2207 InventáÍ
2208 Drobný dlouhodobý majetek 3 046 0 3 046

155 080 61 709 93 371

JJ IJ)
I r3z

27 22r
4 602

84 752
I r92

31 571
20r

5 220
1013

23 r21
583

| 564
93i

22 001
3 589

61 631
609

b) Nehmotný majetek
Přírůstky

2 056
0

372 I 684

c) Technické služby opava S. Í. o. nemají uzavřenou Žádnott smlouvu o finančním nebo

operativním leasingu.

d) NejdůleŽitější přírůstky a ťrbytky dlouhodobélro lrmotného majetku

Sku na

2100
2204
2205
2206
2201

cena

0 tis.
1 084 tis.

242 tis.
5 593 tis.

0 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

6 9I9 tis. Kč



Vyřazeno k 31. 12. 2008
2203
zz04
2205
2206
2207
2208

34 tis. Kč
665 tis. Kč
426 tis. I(č
254 tis. Kč

0 tis. Kč
194 tis, Kč

Celkem l 573 tis. Kč

e) Souhrnná výše majetku uvedená v podrozvahové evidenci: DM 1 515,4 tis. Kč
DDM 30.2 tis. Kč

Í) Hmotný majetek zatížený zástavním právem

g) Přelrled o majetku, jehoŽ trŽní ocenění je výrazně vyšší, neŽ jeho ocenění v účetnictví

h) Počet a nominální hodnota majetkových cenných papírů

i) Pronájmy a podnájmy DM výnosy 480 tis. Kč

3.2.Pohledávkv

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 1 235 tis. Kč

b) Pohledávky k podnikům ve skupině krátkodobé 16 45r tis. Kč

c) Pohledávky krýé podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem,
např. ručenímjiného subjektu 0

d) Společnost neúčtovala o odloŽené daňové pohledávce, účtujejenom o odloŽeném
daňovém závazku

e) Tvorba opravných poloŽek k pohledávkám po splatnosti 187 tis. Kč

| Časové rozlišení nákladů 600 tis. Kč

3.3.Vlastní kapitál

a) Vlastní kapitál se zvýšil oproti minulému období v důsledku dosaŽení kladného

hospodářského výsledku v roce 2008 ve výši 678 tis. Kč.

b) Zá|<laďní kapitál (vlastník Statutární město opava) 33 100 tis' Kč



3'4. Závazkv

a) závazky po lhůtě Splatnosti - dlouhodobé

b) závazky kpodnikům ve skupině

c) závazky kryté podle zástavního ptáva

d) závazky nevyúčtované v úrčetnictví a neuvedené v ToZyaZe

e) dohadné účty pasivní

f) časové rozlišení výdajů příštích období

Významné potencioná|ní ztráty :

3.5. Zákonné a ostatní rezervy

Rezerva na opravy DM :

0

284 tis.

0

0

380 tis.

819 tis.

Kč

Kč

Kč

1. 1.2008

3r. 12.2008

počáteční stav

tvorba celkem

z toho:
Zametač oPA 2l-33
Bobrpres OPA42-97
Drtič škváry zubový
Kropička LIAZ oPA 19-]7
Parkovací automat

čerpání

koneČný stav rezerv

Kč

Kč

5

2

789 tis.

438 tis.

735 tis. Kč
849 tis' Kč
110 tis. Kč
322 Íis. Kč
422 Íis' Kč

4 432 tis. Kč

3 195 tis. Kč

ostatní rcZo.vy - nedaňové:

V r. 2008 byla vytr'ořena rezerva na opravy najatého majetku ve výši 2 200 tis. Kč.
V r. 2008 byla vytvor'ena tezerva na daň z příjmu právnických osob ve výši 6l 5 tis. Kč.

3.6. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

2006
(v tis. Kč)

udrŽbakomunikací (vč. zimní údržby) 2] 340
čištění města 15 919

odvoz TDo (vč. Separace a sběr.dvorů) 48 298
,ldrŽbaveřejné zeleně 19 9I4

2007
(v tis. Kč)

24 166
l6 863
s3 844
2t 658

2008
(v tis. Kč)

21 000
15 464
63 389
20 769



3'7. VÝdaie na výzkum a víryoi

3.8' Individuální informace o všech položkách' které isou v rozvaze či vÝkaze zisku a

ztráty kompenzovány s iinÝmi položkami a ve výkazech neisou samostatně
vykázány.

a) doměrky splatné daně z příjmu za minulé účetní období - nebyly

b) rozpis odloŽeného daňového záyazku týká se rozdílu se UZC aDZC dlouhodobého
hmotného majetku

c) rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. ťrrokových sazeb

a popisu zajištění úvěru - společnost nemá žádné bankovní úvěry

d) poskytnuté dotace na investiční a provozní účely - nebyly poskytnuty

e) manka a přebytky zásob - nebyly

f) v poloŽce náklady na sluŽbyjsou v roce 2008 zahrnuty i náklady na auditorské sluŽby

v celkové výši l08 tis. Kč. V roce200J činily auditorské sluŽby celkem 121 tis. Kč.

3.9' Účefuí iednotka nemá organizační složku v zahraničí.

V příloze jsou popsány doplňující informace k ťrčetní závěrce dle Vyhlášky č. 50012002 Sb.

ve znění platném pro rok 2008. Udaje $39 zmíněné vyhlášky, které nelze aplikovat v naší

společnosti, nebyly uvedeny.

V opavě I0.4'2009

statutární zástupce

.*{



TEXT sledovaném minulém

P Stav peněž.prostředků a  ekvivalent ů na zač.úč.období 23 608 15 059
Z Zisk nebo ztráta z b ěžné činnosti p řed zdaněním 1 262 67

A 1.1

Odpisy stálých ak tiv (+)s výjimkou z ůstatkové ceny prodaných stálých 
aktiv a dále umořování oceňovacího rozdílu k  nabytému majetku a 
goodwillu (+/-) 9 767 9 590

A 1.2 Změna stavu opravých polo žek, rezerv 599 -162
A 1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, do nvýnos ů "-", do nák ladů "+" -35 -276
A 1.4 Výnosy z dividend a podíl ů na zisku (-)

A 1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-) -164 -126
A 1.6 Případné úpravy o ostatní nepen ěžní operace

A .1 Úpravy o nepeněžní operace 10 167 9 026

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti p řed zdaněním a mimořádnými 
položkami 11 429 9 093

A 2.1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), ak tivních ú čtů 
časového rozlišení a dohadných ú čtů aktivních 232 1 335

A 2.2
Změna stavu krátkodobých závazk ů z provozní činnosti (+/-) pasivních 
účtů časového rozlišení a dohadných ú čtů pasivních -360 -853

A 2.3 Změna stavu zásob (+/-) 341 489
A 2.4 Změna stavu krátkodobého finan čního majetku

A 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 213 971

A**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti p řed zdaněním a mimořádnými 
položkami 11 642 10 064

A 3 Vyplacené úroky (-)

A 4 Přijaté úroky (+) 164 126
A 5 Zaplac.daň z příjmů za běž.čin.a za dom ěrky daně za min.období (-) -179 -523

A 6
Mimořádný výsledek hospda ření včetně uhrazené splatné dan ě z 
příjmů z mimořádné činnosti

A 7 Přijaté dividendy a podíly na zisk u (+)

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 11 627 9 667

B 1 Výdaje spojené s po řízením stálých aktiv -8 029 -33 997
B 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 35 276
B 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám vč. splátek 0 0
B *** Čistý peněžní tok z investi ční činnosti -7 994 -33 721

C 1 Změna stavu dlouhodobých, pop ř. krátkodobých závazků -36 -397
C 2.1 Upsání cenných papír ů a účastí (+) -200 32 379
C 2.2 Vyplacení podílu na v lastním kapitálu spole čníkům (-)

C 2.3 Další vklady peněžních prost ředků společníků a akcionářů (+) 501
C 2.4 Úhrada ztráty spole čníky (+)

C 2.5 Přímé platby na vrub fond ů (-) -300 621
C 2.6 Vyplacené div idendy a podíly ze zisk u v četně fin.vypořádání  (-)

C 2 Dopady změn vlastního kapitálu na pen ěžní prostředky 1 33 000
C *** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -35 32 603
F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 3 598 8 549
R Stav peněž.prostředků ke konci ú č.období dle výkazu CF 27 206 23 608
S Stav peněžních prostředků ke konci ú č. Období 27 206 23 608
X Rozdíl 0 0

Obchodní firma a sídlo ú četní jednotky:

Technické slu žby Opava s.r.o.podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS č.- 023
Těšínská 71
746 01 Opava

Skutečnost v účetním období
Označení

k 31.12.2008
(v celých tisících K č)

PŘEHLED O PEN ĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)


