společnosti

za rok 2014
IČO: 25017098

Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

Motto:
Jsme tu pro Vás.
Veškeré naše aktivity směřují ke zlepšení kvality života ve městě.
Maximálně omezujeme negativní dopady našich činností na životní
prostředí.
Našim cílem jsou spokojení zákazníci a občané města Varnsdorf.
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Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

1. Úvod – charakteristika společnosti

Obchodní jméno: Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
Společnost s ručením omezeným založena městem Varnsdorf, jako jediným zakladatelem.

Sídlo společnosti:

Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf

IČO :

25017098

Datum založení:

4. Března 1997

Základní kapitál:

100 000 Kč

Náměstí Varnsdorf
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2. Předmět podnikání:
- poskytování služeb zemními stroji
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách
Zákon č. 455/1991 Sb.
- silniční motorová doprava nákladní
- podnikání v oblasti nakládání s odpady - mimo nebezpečných odpadů
- technické zajištění provozu koupaliště - mimo činností vyjmenovaných v přílohách
Zákon č. 455/91 Sb.
- ubytovací služby
- čištění a údržba komunikací a prostranství - mimo činností vyjmenovaných v přílohách
Zákon č. 455/91 Sb.
- provozování tržnice
- specifické služby obyvatelstvu - provoz WC
- provoz parkoviště
- údržba zeleně
- řezání motorovou pilou
- poskytování služeb s montážní plošinou - mimo činností vyjmenovaných v přílohách
Zákon č. 455/91 Sb.
- ruční zemní práce
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
- opravy motorových vozidel
- opravy karosérií
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu,
prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
- provozování pohřebišť
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- pohřební služba
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3. Činnosti Technických služeb města Varnsdorf
Technické služby zajišťují standardní celoroční práce na území města Varnsdorfu a Studánky,
které se opakují v závislosti na ročních obdobích a potřebách města. Tyto práce směřují k zajištění
plynulé dopravy v zimních měsících, také samozřejmě k čistotě a celkové údržbě města.
O všem co zajišťujeme pro město, firmy i soukromé osoby vás rádi seznámíme
v následujících řádcích:
- údržba a správa komunikací
Sem patří zimní údržba silnic a chodníků. Celoroční čištění silnic v závislosti na počasí.
drobná údržba komunikací, která spočívá v opravách výtluků asfaltem po zimě a opravách
nerovností a děr.
- práce z montážní plošiny, silniční doprava nákladními auty, traktorem, nakladač HON aj.
- zemní práce a úpravy terénu
- odvoz objemového materiálu, odsun suti a zeminy včetně naložení
- správa veřejného osvětlení
Veškerá údržba a opravy veřejného osvětlení jsou v kompetenci Technických služeb. Výměna
a obměna opotřebených částí.
- vývoz odpadkových košů
- čištění a sekání trávy v příkopech
- čištění dešťových vpustí
Kompletní údržba kanálů – průchodnost kanálů, čištěná, výměnu košů, po opravách včetně
úpravy vozovky.
- kompletní údržba dopravního značení, také instalace značek v době uzavírek z důvodů oprav
nebo společenských akcí
- správa hřbitova
Zahrnuje úpravu zeleně, zajišťujeme zde čistotu prostor, opravy kaple.
- pohřební služba Kamélie
- řezání stromů na objednávku města, ale i soukromých osob
- navážení užitkové vod
- vyvážení fekálním vozem
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Vchod do areálu technických služeb

4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2014
V roce 2014 jsme v četných projektech zrealizovali úpravy, opravy, výstavbu a instalace
různého významu a objemu. Všechny tyto akce směřovaly ke zvelebené města, ke zlepšení
bezpečnosti občanů a v neposlední řadě přispěly k vylepšení vzhledu města jako celku. V převážné
většině se jedná o úpravy chodníků, parkovišť, obnovení nebo doplnění osvětlení.
V níže uvedené tabulce je přehledně zobrazen přehled realizovaných investic v roce 2014.
Mezi největší investice patří vybudování příjezdové komunikace včetně parkovacích stání u
hřbitova. Tento projekt bude dokončen v roce 2015. Tak se podaří zrealizovat důstojný vzhled tohoto
pietního místa a pro návštěvníky zahradnictví příjemné parkovací prostory.
K dalším patří poměrně rozsáhlé opravy chodníků. Tyto stále nejsou v takovém stavu, jakého
by bylo zapotřebí a bude se v nich i dále průběžně pokračovat.
Mezi významné zrealizované projekty patří i schodiště u Billy, které tak konečně vyřešilo
vstup z této části a byl uvítán mnohými obyvateli našeho města. Zde navazuje i úprava přechodu a
instalace osvětlení.
Také v dalších lokalitách došlo k obnově nebo doplnění veřejného osvětlení.
Za zmínku stojí i prostory v okolí Starého nádraží, kde bylo vybudováno parkoviště a stání pro kola
včetně dalších úprav. Pro rekreační účely se započalo s pracemi v areálu koupaliště „Mašíňák“. Zde
bylo zrekonstruováno molo a také zde budou práce pokračovat i v dalším období.
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Nástupiště Starého nádraží

Parkoviště a stání pro kola u Starého nádraží
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Níže uvedené ceny investic jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Realizované zakázky

Cena

Parkoviště kol Staré nádraží

175.000 Kč

Parkoviště aut Staré nádraží

475.000 Kč

Oprava chodníků ul. Kostelní

242.000 Kč

Oprava chodníku Kmochova

220.000 Kč

Instalace veřejného osvětlení kasárna

261.000 Kč

Oprava parkoviště u hřbitova

832.000 Kč

Instalace schodiště Billa - Otáhalova

373.000 Kč

Chráničky kamerového systému Západní

471.000 Kč

Oprava chodníku Křižíkova

208.000 Kč

Oprava chodníku Mladoboleslavská

561.000 Kč

Obnova mola na koupališti „Mašíňák“

194.457 Kč

Fotbalový stadion – příjezdová cesta

511.301 Kč
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Smuteční síň varnsdorfského hřbitova

5. Vozový park Technických služeb
5.1. Dotace z Evropských fondů
Získání jakékoli dotace je vždy dlouhodobou záležitostí. Pro potřeby města bylo zapotřebí
zajistit nový zametací vůz, který by splňoval technické i ekologické parametry a nahradil tak starý typ,
který již měl odslouženo.
S jednáním a zpracováním podkladů nutných pro získání dotace bylo započato již v roce 2011.
Po dlouhých vyjednáváních a nesčetných dodaných podkladech jsme v únoru 2014 rozšířili vozový
park Technických služeb o nové vozidlo Unimog se zametací nástavbou. Toto vozidlo lze po výměně
nástavby- pluhu (jehož cena je 300 000Kč), používat i pro zimní údržbu. Tak je zajištěno vysoké využití
stroje.
Celková cena vozidla je 7,9 mil. Kč včetně DPH. Z dotace EU bylo zaplaceno 4,2 mil. Kč.
Zbytek 3,7 milionu Kč je spláceno formou půjčky bance. Výše měsíčních splátek činní 49.265,- Kč.
Vozidlo by mělo být splaceno k datu 1. 1. 2018.
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Celou akci zajišťovala zprostředkovatelská firma, která se zajišťováním dotací z EU fondů
zabývá. Té bylo nutno po dodání vozidla zaplatit za získání dotace, výběrové řízení a další činnosti
s tímto spojenými částku 310.000,- Kč. Tato úhrada vzhledem k její výši negativně ovlivnila celkový
hospodářský výsledek v nákladech účetní rok 2014.
Jedná se o největší investici za uplynulých 10 let. Vzhledem k tomu, že bylo bezpodmínečně
nutné nahradit původní starý stroj, bylo řešení prostřednictvím EU dotace tím nejlepším řešením.

Technika na údržbu silnic

5.2. Obnova vozového parku
Z důvodu špatného technického stavu bylo vyřazeno jedno ze dvou služebních vozidel. Jako
náhradu jsme zakoupili nové vozidlo – Hyunday i20. Úhrada tohoto vozidla byla z jedné poloviny
zaplacena z prostředků Technických služeb při předání vozidla. Druhá část byla rozložena na dvanáct
splátek. Měsíčně se tedy jedná o 10.340,-Kč, včetně pojištění.
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5.3. Vozový park
Technické služby disponují poměrně rozsáhlým vozovým parkem a další technikou, kterou
plně využívají při pracích pro město i na objednávku pro soukromníky. Vzhledem k činnostem, které
TS provádějí je tato škála poměrně široká.
Vozový park i techniku se snažíme postupně obnovovat, ale vzhledem k cenám není tento
úkol jednoduchý a obnova probíhá velmi pomalu, spíše se musíme spolehnout na opravy v naší dílně
a tím zajistit veškerou techniku funkční a vždy připravenou k použití.

V tabulce je uvedena některá vybraná technika:

Mercedes Benz
Multicara
Nákl. automobil
Nákl.automobil
Přívěs sklápěcí
Fekální vůz
Pohřební automobil
Nákl. aut.sklápěcí
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Unimog
Multicar M25,2512
Multicar M26A,26
Mercedes Benz
BSS P53 S
IFA W 50 L/F
Ford, volksw.7HK
IVECO Trakker

Traktor
Nakladač -Hon
Válec silniční
Vysokozdvižný vozík
Kontejner N3
Lávka speciální
Řezačka asfaltu
Vibrační válec

Zetor 7711,7245
UN 053
Stavostroj
Balcancar 1786
Liaz 151 260
Avia A 31T-K
RS 13 B
Honda

Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
6. Opravy
Město Varnsdorf je 100% majitelem veškerého nemovitého majetku. Technické služby ho
užívají na základě smlouvy o výpůjčce věcí nemovitých.
Stav budov je ve velice špatném stavu a opravy probíhají pouze sporadicky a po etapách.
Přesto se podařilo v roce 2014 vylepšit prostředí pro zaměstnance TS.
V průběhu 1. pololetí byla opravena vlastními prostředky další část střechy objektu garáží,
která byla již v havarijním stavu, nákladem 185 000 Kč bez DPH. Nadále zbývá opravit poslední
čtvrtinu plochy, aby byla kompletní oprava střechy této budovy dokončena.
Koncem 1. čtvrtletí byla vyměněna okna na objektu správní budovy. Tato oprava byla
bezpodmínečně nutná vzhledem k prašnosti a hlučnosti na dvoře technických služeb, kde dochází
k navážení veškerého odpadu a neustálému pohybu nákladních automobilů a jiné techniky. Tato
oprava byla pořízena za částku 55 800 Kč bez DPH.
V roce 2014 byla dále provedena kompletní rekonstrukce jedné z kanceláří včetně výměny
nábytku. Značná část prací byla provedena vlastními pracovníky. Pouze položení podlahové krytiny
bylo provedeno odbornou firmou.

12

Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
7. Kontroly
Jako každý rok i v roce 2014 proběhlo několik kontrol ze strany finančního úřadu či jiných institucí.
Celkem se jednalo o těchto pět následujících kontrol:
- OSSZ pracovní smlouvy zaměstnanců a kontrola odvodů z mezd.
- Krajská inspekce PO – kontrola předepsaných školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky,
ustavení požární hlídky, předepsané revize elektrických zařízení a vybavení, revize hromosvodů,
revize hasicích přístrojů a hydrantů. Skladování hořlavin. Požární poplachové řády a směrnice.
- FÚ Rumburk – kontrola evidence vozidel a daň silniční za rok 2011 a 2012. Odvody z mezd
zaměstnanců.
- OSSZ – kontrola uplatňovaných bonusů a slev pro zaměstnance.
- Krajský inspektorát BP- pracovní smlouvy zaměstnanců, odborná školení řidičů, odborná školení
pro předepsané práce a profese, zdravotní prohlídky zaměstnanců a smlouva se závodním lékařem,
vykazování jízd vozidel a předepsané přestávky, kontrola technického stavu vozidel – prohlídky STK,
kompletnost dokumentace k OBP.

Městský úřad z netradičního pohledu
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8. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2014

Hospodaření technických služeb města Varnsdorf s.r.o.
za rok 2014
(v celých tisících Kč)
Název položky
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Nákladové úroky
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním

běžné účetní
období
23045
12011
11034
10126
142
1519
201
173
51
-430
128
430
-558
-988
-988
-988

Za první pololetí roku 2014 byly tržby ve výši 9 589 000 Kč. To jsou jedny z nejnižších za
poslední roky. Ztráta tak činila včetně odpisů za tento půlrok 579 tisíc Kč.
V druhém pololetí dosáhly tržby výše cca 15 milionů Kč. Z toho jasně vyplývá nerovnoměrnost příjmů
a také vytížení kapacit. Toto bylo způsobeno pro technické služby nepříznivými povětrnostními
podmínkami (málo sněhu – minimální zimní údržba).

Přílohy:
1 – Příloha č. 1 - Příloha k účetní závěrce 2014
2 - Příloha č. 2 – Rozvaha 2014
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9. Plány a akce do příštích let
Krom běžných prací a údržby města se budou TSmV i nadále snažit rozšiřovat své činnosti,
aby tak zajistily nejen čistotu a rozvoj města ale i nová pracovní místa, což je v našem regionu jedna
z prvořadých priorit. Technické služby tak mohou výhledově zaměstnávat více jak nekvalifikovaných,
tak odborných pracovníků. Stávající i nové programy na podporu zaměstnanosti od úřadu práce
nebo přímo financovaných z Evropské unie, které poskytují náklady na mzdy, využijeme v nejširším
možném rozsahu.
Technické služby budou usilovat o zakázky při opravách chodníků a veřejných ploch. Tato
činnost by měla být jednou ze stěžejních, neboť disponují dostatečnou kapacitou i odbornými
pracovníky, kteří mají s těmito pracemi značné praktické zkušenosti. Taktéž o další zakázky,
konkrétně o komplexní úpravu zeleně ve městě.
V roce 2015 dále plánujeme zavedení systému na organizaci a evidenci zakázek, včetně
ujednocení systému objednávek. Dále zrealizujeme monitorovací systém pohybu vybrané techniky,
hlavně v oblasti zimní a letní údržby komunikací.
Na základě zvolené koncepce rozvoje a revitalizace TS postupně zavedeme střediskové
hospodaření s odděleným účetnictvím jednotlivých středisek.

Některé konkrétní plánované akce na rok 2015:
- stezka pro pěší a cyklisty v areálu koupaliště „Rio“
- oplocení sportovišť
- rekonstrukce chodníků v ulici Partyzánů a ulici Revoluční
- demolice „tesko „ domku na ulicí Poštovní
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10. Závěr
Rok 2014 nebyl pro Technické služby rokem lehkým. Na základě předložených
hospodářských výsledků lze konstatovat, že minimální zimní údržba způsobila finanční schodek, který
se již nepodařilo plně odstranit. Také nerovnoměrně rozložené práce a tím následné platby jsou pro
chod TSmV nevýhodné. Přesto můžeme konstatovat, že Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
plnily zadané úkoly tak, jak bylo vlastníkem požadováno. Úspěšně provedly a předaly zadaná díla,
která slouží občanům našeho města.
Pravidelně jsou prováděny kontroly finančním úřadem, kontroly bezpečnosti práce i revize.
Kontrola chodu TSmV probíhá pravidelně i ze strany Dozorčí rady. Tato byla v listopadu 2014 nově
zvolena, takže bude v příštím roce pracovat již v novém složení.
V průběhu 2. Pololetí byla uzavřena nová smlouva s Ekoservisem na nájem prostor v areálu
TSmV- zde je podrobnější specifikace prostor a podmínek nájmu, také úhrad nákladů za údržbu. Ceny
za pronájem pozemků a jiné služby.
Dále byla v roce 2014 vypracována a schválena nová Společenská smlouva podle zákona o
Obchodních korporacích. Upravuje vztah majitele (města) a řízeného subjektu ( TSmV). Tento nový
obsah byl projednáván na několika jednáních dozorčí rady TSmV a posléze schválen valnou
hromadou.
Navzdory nepříznivým následkům z chybějící zimní údržby, můžeme rok 2014 hodnotit
kladně. Za dosažené výsledky je nutné poděkovat všem pracovníkům Technických služeb města
Varnsdorf s.r.o., kteří svou prací přispěli ke splnění zadaných úkolů, samozřejmě také Radě města,
Dozorčí radě a spolupracujícím firmám.

Naším cílem a úkolem bude pro příští rok rozšiřovat svou činnost, nadále plně zajišťovat zadané úkoly
ke spokojenosti vlastníka TSmV i všech občanů města Varnsdorf.

Roman Roubíček
Jednatel společnosti

16

Příloha
Úěetní

j ednotka

Název
Právní

forma

k účetní závérce 2014

TFČhni.kÁ

510.Lo

podnikání

T.arrně
ci
<

'Ál'l..J.

í

úaaje

]-^^
^aPf

']

zhaží

Ini

ňni

r r žřrrl

ířa1an

^hi'\7.

l- A]

Vkf ad
Splaceno

1 0 0 . 0 0 0' _ K č
100 ?
100 %

Účetní

nrnrlaia
| 4^ j'.:

r.

^
u un P^o. u^y' ',

tsjo.

ĎeneSe

Varnsdorf
401 47

rr

j

ň^^
Pvv!

i

']
4

L . r . 2 0 1 4 - 3 I . 1 , 2. 2 A I 4

období

HV roku

: -988. 204, -:
40

2013

Průměrný počet zaměstnanců

\ / . ' 7 ě A. ' c ^ l . \ ní n h ' r á k ' : r l ť r
oclrrénv ier]natel
ťr

odměny č1enůmdozor.

2 _ Óro;ri

:

:
:

funkce

:

.árzěrkv

:

:
:

/ ělenech

Zdeňka Novotná
zdeněk Damašek
Jana Pšeničková
I n.'

R.

á

olgánů

pA I r

zÁlrárvv

'Tá ].1r].jéČ -

nřarl<ar]:

M,r ř\|šl.ň17Á

PouŽ.Vané účetní mecody,
r,rÁatní

statutálních

orgánů

MAř1

i

2?'.03.2015

Roman Roubíček
karlova 711
401 47 Varnsdorf
j ednatel

dozorěíctr

Jméno
Adresa

n7^l/A^Aň
Pluvgvc.l!

24 tis

orgánec}r

Jméno
Adresa

Část 3 -

].0. ].26 tis
0

7áčnj sLrukLLÍa

o statutálních

o ěJ-enectr

:
:

rady

n á t . I r Í \ / \ / l ^ n t - Ó r r e níír ř e r n i

Úaaie

n.l.

100.000' - Kč

] F4']
Loa

Město Varnsdorf

Úaaie

ria'] ěíha

r .vl y^l na -v-a- ,' .
u
< t \Ir r

o spoleěnícíctr

.v \v lu.r\ ^ l . \r^v s^r ň

D
' ^
v

za

mntnrnrrÁ

Jméno
Adresa

Čist

Varnsdorf

250r1498
4 .3 . L991

čís1o

Identifikační
Předmět

s- rržhrr měel-a

spol. s r. o.
JVatop-LuKauecna tz / /
Varnsdorf
401 '41

írňoiní

obecné účeuni zásady
iarlna1-l..
JUvlrvL^d

],^n^+.+l!.i^
IIULI5LaLuJE,

a Způsoby oceňování
;^
ÁE

'ix^+ňi.t-1'í
uLELrrf9Lv!

Ť.ó^ó.^ 1.'á.'Ářl2. hř^',é.lená a nříloha
znracována v sou]'adu se
č. 563/1991 Sb. o účeLnicLVi a s vyhláškou Č' 500/2002 Sb.

zákonem

ió
JE

sledovaném období nedoš].o k žádným odchylkám od metod pod1e S 7 o d s t . 5
odkazem na odst. 2) zákona č' 563/I99L Sb. o účet'níctví.
7šechny vykazované údaje vycházejí
z ú č e t n í c h p í s e m n o s t í ú č e t n i j ednotky
,Yatní
ro]uo
al lK
l oc lul ayaory. l,r ;'
i rc
ěe
e tt*' n
. l
\ r
z dafších
(l íur cě cettnní l
u
u
I rn
K
r rl. n
L ryr y a
d o
U Ďs cL'cat tLnI I1I
uu Uc.e t -n. r. _ n í < o m n n c t i
podkladů,
které má účetní jednotka
k dispozici.

V případě'
nenasta]a'
3.1

-

že některá skutečnost není popsána, během účetního období
účetni jednotky se netýká nebo je příslušný ukazatel nulový.

způsolry

oc€ ň ování

pořizovací
pořirovací
pořizovací
pořizovaci
pořizovací

Dlouhodobý hmotný maj etek
D l o u h o d o b ý n e h m o t n ý m aj e L e k
DIobný dlouhodobý majetek
n rn].ln ri

3.3

ňáiél-é].

- Úěetní

cenou
cenou
cenou
cenou
cenou

a daňoÝé oq)isy

o d p i s y m a j e t k u r o k u 20 1 4
4.2

- PohJ.edávky
bankovnl

4.3

1.518.557

a závazky
úvěry

- Pohledávky

2 .430 ,124

a závazky

z ol'chodrrího

r .624 .L33
L.290 .482

Poh.Iedávky
Závazky
4.4

-

Závazlry

Finanční
Finanční
Einanční

úřad
úřad
úřad

wůěi institucí.n
/^.i 1-,ix-<
\ Drf !rf utrf

á

. 1Á

-r^:\
uarr/

ze zaúčtováni

mezd

35.0r-9
31,8.024
12.L40

ř\énálé

Sestaveno dne : 23.03.2015
Podpis statutárního

111

-49.954
22L .604

(daň z příjmů)
(DPH)

Závazky VypIýVající
Einanční úřad
OSSZ a zP
pnklrl-\7

styku

zás tupce

t ]|ozoÍněni:
opis pouzcpro polřcbupoptatnikatekonlÍolee|ekt'onickYodcs|aných
úda.iŮ,clzejej poúíi
la}ěrky' bude]i přizna'ípodávanov Iistinné
podobč.
iako sou..NlÚčťtňt

Technickéslužbvměstavarnsdoď
25017098/ C22501'.1098
Svatonluka
Čechal277.40747VARNSDoRF

Daňov.isubiekt:
IČ/ DIČ:
Sídloúčetní
iednotkv:

Vybranéúdajez Rozvahy (bilance)pro podnikat€ l € , v€ zjednodušenómrozsahu
kedni31.12.2014
(v celýchtisicíchKč)
AKTIVA

AKTIVA CELKEM
Pohledávkv za uosanÝzákladni kaoitál

B.
B.I.
B.II.
B.III.
C.I.
C.II
c.llt.

c.lv.
D.I

DlouhodobÝ maietek

brutto

korekce

neno

2

3

15302
0
1815

0

Dlouhodobýnehmotnýmaietek
Dlouhodobý
hmomýmaietek
Dlouhodobýfinanční
maietek
oběfuá aktiva

It8l5

0
3481

400

Zásoby

0
t878
1209
0

Dlouhodobé oohledávkv
KnítkodobéDohledávkv
KnítkodobÝ finančnímaiet€ k

Časové
roz|išení
PASIVA

7798

0
1198
0
7798
0
0
0
0
0
0
0

minulé
období
netto
4

7504
0
4017

7050
0
3220

0

0
3220

4011
0
3487

0

0
t878
1209

3830
542
0
l538
t 74 9

0

0

400

běžnéúčeílí
období

minu|é
účetní
obdohí

2
PASIVA CELKEM

7504
2591

Vlastni kaDitál

A.l.
A.II.

Zák|adni kapitál

A.t

Fondv ze zisku

A.IV.
A.V.l
4.V.2.

VÝsledekhosoodařenÍ
minulÝchlet

B.

Cizi zďroie
Rezervy

B.I.
B.II.
B.II .
B.IV.

c.t

Kapitá|ovéfondy

VÝsIedek hosoodďení běžnéhoúčetnihoobdobíí+|)
Roáodnuto o álohách na \"íDlatuDodi|una zisku (.

r00

l2ó8
t0
2207
-988

l2ó8
t0
|9 5 1
256

0
4901

0

Dlouhodobézávazky

2411

Krátkodobé ávazkv

2430
0

Časovérozlišeni

Sestavil:

felefon:

Roman RoubiČek/iednalel

4123'12535

L ten

r00

0

Bankovníúvěrya v'ýpomoci

zámam

7050

3s8ó

3464
0
2010
t395
0

