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Vážení akcionáři, dámy a pánové,

do rukou se Vám dostává dokument, který hodnotí vývoj, hospodářské výsledky a přehled činností 
společnosti TS a.s. za rok 2006. Hned v úvodu mohu sdělit, že uplynulý rok byl pro společnost jedním 
z nejúspěšnějších v její jedenáctileté historii, coby akciové společnosti.

Vedení společnosti stanovilo náročné cíle, které vycházely ze střednědobého strategického plánu, schvá-
leného v roce 2003 a jehož posledním rokem, rokem 2006, mělo dojít k naplnění transformace ve společ-
nost dynamicky se rozvíjející a konkurenceschopnou na trhu v oblasti poskytování komunálních služeb. 

Hlavním cílem hodnoceného roku bylo naplnění plánovaných hospodářských výsledků. Jak se budete 
moci na následujících stránkách  přesvědčit, vedení společnosti se podařilo plánované hodnoty nejen naplnit, 
ale v mnoha kvalitativních i kvantitativních ukazatelích i výrazně překročit. Dosažené výnosy ve výši 141.125 tis. Kč toho jsou jasným důkazem. 
Těchto hodnot se podařilo dosáhnout především propracovanou, po tři léta vytvářenou obchodní strategií, kdy prostřednictvím obchodního úseku 
je oslovováno nabídkou služeb široké portfolio zákazníků zahrnující okolní obce, podnikatelské subjekty, ale i fyzické osoby. Z tohoto pohledu je 
proto možné vysoce pozitivně hodnotit dosažený hospodářský výsledek ve výši 6.273 tis. Kč před zdaněním. I další ekonomické ukazatele, jako 
je dosažená přidaná hodnota ve výši 74.566 tis. Kč, rentabilita výnosů 4,4 %, zisk na zaměstnance 33,7 tis. Kč, stejně jako produktivita práce 
z přidané hodnoty 400,9 tis. Kč, byly vysoce překročeny v porovnání s plánem.

Druhým důležitým cílem společnosti v uplynulém roce bylo vytvoření dostatečných finančních prostředků k realizaci nákupu plánovaných 
investic. Celkové investice v roce 2006 překročily částku 14 mil. Kč, přičemž byly realizovány hlavní nákupy v rámci obnovy vozového parku, 
stejně jako rekonstrukce areálu společnosti nebo investice spojené s dalším zvýšením úrovně areálu autokempu na Olešné.

V uplynulém roce bylo také jedním z hlavních cílů v rámci střednědobého plánu rozvoje zavést nový informační systém s controllingovými 
prvky řízení společnosti. Prakticky celý rok 2006 byl věnován postupnému zavádění tohoto systému, který byl navíc na základě požadavků vedení 
dopracováván o požadované manažerské pohledy sledování hlavních ukazatelů. Zvýšeným úsilím kolektivu pracovníků odpovědných za zavedení 
systému se tak podařilo do společnosti hlavní prvky manažerského sledování realizovat. 

Vedení společnosti i nadále pokračovalo v hledání maximálních úspor na všech úrovních s cílem optimalizace jednotlivých procesů integrova-
ného systému řízení. Důsledně se především zaměřilo na snížení spotřeby PHM zavedením monitorovacího systému GPS, pravidelně vyhodnoco-
vaného na úrovni všech provozů. I díky tomuto kroku došlo k úspoře PHM ve výši téměř 18% v porovnání s rokem předcházejícím.

O tom, že jednotlivé řídící i realizační procesy probíhají plně v souladu se zavedeným integrovaným systémem svědčí skutečnost, že společ-
nost bez jediné neshody vyhověla ročnímu dozorovému auditu provedeném společností EZÚ Praha.

Velká pozornost byla opětovně věnována bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců, především v oblasti prevence rizik, dodržování bezpeč-
nostních zásad a profesní způsobilosti k vykonávání jednotlivých činností. Plnění všech požadavků specifikace OHSAS 18001:1999 a zákonných 
norem je taktéž nedílnou součástí integrovaného systému řízení. V té souvislosti se vedení rovněž zaměřilo na zlepšování pracovního prostředí, 
jež bylo z velké části již zrealizováno a pokračovat se v něm bude výraznou měrou také v roce 2007. 

Děkuji odstupujícímu předsedovi a všem členům představenstva, stejně jako všem členům dozorčí rady. Děkuji také zaměstnancům včetně 
vedení společnosti za poctivý a odpovědný přístup ke své práci v celém roce 2006.

                                                                                                         
 Jiří Zaoral
 předseda představenstva
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(stav z 31.12.2006)

obchodní firma:     TS a.s.
právní forma:     akciová společnost
sídlo:      17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek
IČ:/DIČ:      60793716/CZ60793716
datum vzniku společnosti:    1.září 1995
základní kapitál k 31.12. 2006    81.822.000 Kč
akcionáři:      Město Frýdek-Místek 100%
akcie:      78 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.049.000 Kč

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti:  
předseda představenstva    Mgr. Petr Cvik
místopředseda představenstva        Mgr. Ivan Vrba 
člen představenstva       MUDr. Miroslav Adam 
člen představenstva      Zlatuše Paršová
člen představenstva      Ing. Jaromír Kohut

Dozorčí rada společnosti:
předseda dozorčí rady      Ing. Igor Svoják
místopředseda dozorčí rady     Vladimír Závada 
člen dozorčí rady      Ing. Tomáš Krtek
člen dozorčí rady      Mgr. Ján Janiga
člen dozorčí rady      Jiří Zaoral
člen dozorčí rady      Marie Pustková

Rozhodnutím jediného akcionáře, Statutárního města Frýdek Místek, jednajícího v působnosti valné hromady, s účinností ke dni 22. ledna 
2007 byli odvoláni  všichni výše uvedení členové představenstva a dozorčí rady voleni valnou hromadou. K témuž datu byli současně jmeno-
váni tito členové dozorčí rady: Ing. Mojmír Šimík, Petr Skotnica, Břetislav Kowalik a Ing. Igor Svoják.  Na prvém zasedání dozorčí rady dne  
16. 2. 2007 byl zvolen předsedou dozorčí rady společnosti Ing. Mojmír Šimík. Nově byli rovněž jmenováni tito členové představenstva: Jiří Zaoral, 
MUDr. Miroslav Adam, Ing. Jaromír Kohut, Mgr. Štěpánka Pavlátová a Miroslav Slezák. Na prvním zasedání představenstva dne 30. 1. 2007  
byl předsedou představenstva společnosti zvolen pan Jiří Zaoral a místopředsedou představenstva MUDr. Miroslav Adam. 

Organizační struktura společnosti:
provoz 100 Technická správa  provoz 600 Veřejné osvětlení
provoz 200 Zeleň provoz 700 Obchodní činnost
provoz 400 Komunikace provoz 900 Vedení společnosti

Management společnosti:
ředitel: Ing. Jaromír Kohut
personálně ekonomický náměstek: Ing. Jiří Volný
obchodně technický náměstek: Ing. Jiří Šustek

Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI HOSPODAŘENÍ

Společnost si stanovila v roce 2006 v rámci integrovaného systému hlavní cíle zaměřené především na dodržení plánovaných hospodářských 
výsledků, plánovaných investičních záměrů, zvyšování a zdokonalování systému ochrany životního prostředí a především zdokonalování ochrany 
a bezpečnosti při práci všech zaměstnanců. Firma se dále zaměřovala na zvýšení podílu odbouratelných přípravků nutných pro realizaci svých 
podnikatelských aktivit. Zároveň však v rámci střednědobého strategického plánu zbývalo dokončit restrukturalizační změny především v oblasti 
controllingových procesů zaměřených na úspory a vyhodnocování jednotlivých zakázek. 

Z tohoto pohledu je možno konstatovat, že všechny ekonomické ukazatele byly nejen splněny, ale v mnoha směrech i vysoce překročeny. 
Stejně tak v oblasti investic byly realizovány všechny stěžejní investice, jejichž celková výše 14,8 mil. Kč je jedna z nejvyšších za poslední léta 
existence akciové společnosti. Nejdůležitějším krokem v dalším rozvoji společnosti však byla implementace nového informačního systému Helios 
včetně zavedení manažerských sledování na vytypovaných stupních jednotlivých procesů. Nedílnou součástí tohoto kroku byla taktéž realizace 
sledování čerpání pohonných hmot zavedením monitorovacích zařízení GPS do všech automobilů ve společnosti.

OBCHOD A MARKETING - „NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU“

Vedení společnosti se v rámci své obchodní strategie zaměřilo, vyjma prioritního uspokojování potřeb svého jediného akcionáře, na cílené a 
systematické oslovení okolních obcí. V tomto novém segmentu trhu se podařilo společnosti v roce 2006 získat několik významných zakázek, 
například výstavbu parkoviště ve Staré Vsi, Studénce, Sviadnově nebo realizaci chodníků ve Vyšních Lhotách, Bašce nebo Pražmě. I díky těmto 
obchodním úspěchům dosáhla společnost v roce 2006 celkových výnosů ve výši 141 125 tis. Kč, což představovalo plnění na 112,1% v porov-
nání s plánem. Tržby z prodeje služeb činily 134 666 tis. Kč, což představuje v porovnání s rokem 2005 nárůst o 9 641 tis. Kč. Ve sledovaném 
období poklesly tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu oproti r. 2005 z 2 594 tis. Kč na 2 195 tis. Kč. Ostatní provozní výnosy 
poklesly z 2 036 tis. Kč na 1 851 tis. Kč. Aktivace dlouhodobého majetku a materiálu poklesla z 2 815 tis. Kč na 1 630 tis. Kč. Ostatní výnosy 
zahrnující finanční a mimořádné výnosy vzrostly z 237 tis. Kč na 253 tis. Kč.

Tržby z prodeje služeb v letech 2002 - 2006 (v tis. Kč)
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Prakticky všechny provozy zaznamenaly v průběhu roku 2006 nárůst svých tržeb. Především díky již zmiňovaným obchodním úspěchům, 
které byly zaznamenány v okolních obcích, se podařilo dosáhnout  výrazného navýšení tržeb od ostatních externích odběratelů, které dosáhly 
v roce 2006 částky ve výši 43.583 tis. Kč. Jelikož došlo taktéž k navýšení tržeb od jediného akcionáře, dosáhl podíl zakázek město Frýdek-
Místek k ostatním externím odběratelům přesně poměru 70:30.

Tržby z prodeje služeb v letech 2002 - 2006 v tis. Kč
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Na dosažených tržbách se opět nejvíce podílel provoz Veřejné osvětlení, který zaznamenal i svůj nejlepší výsledek hospodaření za dobu 
existence TS a.s. Na druhém místě, co se týče tržeb, byl provoz Komunikace, který dosáhl nejlepšího hospodářského výsledku nejen ve své historii, 
ale zároveň také v historii celé společnosti. Navýšení dosáhl provoz Zeleň, který zvýšil tržby jak u města, tak i u ostatních externích odběratelů. 
Podobných výsledků dosáhl také provoz Technická správa. Výrazného navýšení tržeb v porovnání s rokem 2005 také dosáhla obchodní činnost.

MODERNIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ INFRASTRUKTURY

V oblasti realizovaných investic byl rok 2006 co se týče jejich výše jedním z nejnáročnějších za poslední sledované období. Celkově bylo vyna-
loženo na obnovu vozového parku, zlepšení pracovních podmínek a snížení energetických úspor v areálu a na zkvalitnění služeb poskytovaných  
v autokempu Olešná téměř 15 miliónů Kč. Tyto investice byly v převážné míře financovány z vlastních zdrojů, částečně i z investičního úvěru.

Procentuální podíl provozů na výnosech TS a.s.

provoz Veřejné osvětlení
31,8%

Obchodní činnost
13,4%

provoz Technická správa 
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provoz Komunikace
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Externí zakázky

Zakázky pro město FM

Poměr externích zakázek k zakázkám pro město FM 
v procentním vyjádření
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V roce 2006 bylo pořízeno:

Provoz Technická správa 
osobní vozidlo 236 tis. Kč
užitkové vozidlo 580 tis. Kč
mobilní jeřáb 133 tis. Kč

Provoz Zeleň
2 ks traktorová sekačka 1 213 tis. Kč
osobní automobil 100 tis. Kč
traktor s radlicí 963 tis. Kč

Provoz Komunikace
řezačka živice 74 tis. Kč
2 ks hydraulické kladivo 70 tis. Kč
sněhová fréza 82 tis. Kč
osobní automobil 92 tis. Kč
válec 216 tis. Kč
zametač 3 798 tis. Kč

Provoz Veřejné osvětlení
montážní plošina MP 22 2 600 tis. Kč
montážní vozidlo 115 tis. Kč

Areál TS a.s.
prezentační zařízení   (notebook + video projektor) 70 tis. Kč
výstavba kanceláří v adm. budově 175 tis. Kč
laserová tiskárna a kopírovací stroj 139 tis. Kč
zahájení rekonstrukce 1. patra správní budovy 550 tis. Kč
zahájení rekonstrukce školící místnosti 150 tis. Kč
výměna oken 767 tis. Kč

Autokemp Olešná
recepce a parkoviště 2 127 tis. Kč

Vývoj investic v TS a.s. v letech 2002 až 2006 v mil. Kč
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Struktura zaměstnanců podle vzdělání v %

V rámci tohoto průzkumu zaujalo vedení zásadní stanovisko k potřebám dalšího systematického vzdělávání stěžejních vedoucích profesí, přede-
vším na úrovni středního managementu. Již v průběhu roku 2006 investovalo zvýšené prostředky na rozvoj vzdělání některých vybraných profesí.

LIDSKÉ ZDROJE

Vedení společnosti vychází z přesvědčení, že efektivní řízení lidského potencionálu je základním předpokladem úspěšnosti a zásadním nástro-
jem konkurenceschopnosti firmy. V průběhu roku 2006 byl proveden mezi zaměstnanci průzkum spokojenosti sociálního klimatu, jehož výsledky 
pečlivě analyzovalo s cílem dalšího vývoje v oblasti lidských zdrojů.
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - ZAVEDENÍ CONTROLLINGOVÝCH PROCESŮ

V rámci strategického plánu byla na počátku roku 2006 zahájena implementace nového informačního systému Helios. Tento systém postupně 
v průběhu 2. čtvrtletí zcela nahradil stávající systém Mark. Na základě požadavku vedení byly dodavatelem programovány manažerské pohledy 
sledování hlavních procesů, které byly následně propojeny i se sledováním vozidel a mechanismů v rámci monitorovacího systému GPS. Nový 
systém umožňuje zcela nové pojetí účtování  i v návaznosti na vnitropodnikovou kooperaci. I díky těmto novým prvkům zavedených v dopravě 
došlo v roce 2006 k úspoře pohonných hmot v porovnání s rokem 2005 o téměř 7,5 tis. litrů. V rámci pravidelných ekonomických rozborů jsou 
s jednotlivými vedoucími provozů detailně analyzovány vybrané zakázky a vyhodnocována jejich rentabilita a efektivita.   

 
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2007

V období od počátku roku 2007 až do vydání této zprávy nedošlo k žádným událostem, které by závažnějším způsobem ovlivnily hospoda-
ření společnosti. Obdobný vývoj je očekáván i nadále.

Společnost předpokládá v roce 2007 nižší objem produkce a s tím spojený nižší hospodářský výsledek oproti roku 2006.  V plánu na tento 
rok uvažuje s dosažením celkových výnosů ve výši 129 371 tis. Kč a zisku 862 tis. Kč. Ve společnosti bude však  i nadále snaha pokračovat v 
procesu snižování provozních nákladů s cílem zvyšování produktivity práce. Management společnosti naplánoval vytvoření přidané hodnoty ve výši 
71 340 tis. Kč, přičemž produktivita z přidané hodnoty na zaměstnance by měla dosáhnout částku 388,1 tis. Kč při průměrném přepočteném 
stavu zaměstnanců 183,82. 

Společnost bude i v roce 2007 nadále pokračovat ve výrazném investování do strojního a vozového parku, včetně rekonstrukcí a oprav 
některých celků areálu.

Stejně jako v letech minulých společnost ve spolupráci s Úřadem práce napomáhala snižovat nezaměstnanost v regionu. V jarních měsících 
zvýšila svůj personál o 55 zaměstnanců a v podzimním období o 20 zaměstnanců.

U všech kmenových zaměstnanců je v rámci integrovaného systému zajišťován jejich profesní růst v rámci plánu vzdělávání, který je průběžně 
vyhodnocován a analyzován. Všichni zaměstnanci jsou průběžně informováni o vývoji ve společnosti v rámci pravidelných měsíčních porad  nebo 
v rámci tématu měsíce.
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ROZVAHA (V TIS. Kč)

    2004 2005 2006
 aktiva celkem 116 466 118 603 130 422
 stálá aktiva 74 376 78 600 83 259
 dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) 101 378 1 081
  software 101 102 758
  nedokončený DNHM 0 177 323
 dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 74 275 78 222 82 178
  pozemky 9 588 9 403 9 596
  budovy, haly, stavby 36 637 39 110 39 395
  samostatné movité věci 16 211 21 203 26 568
  jiný dlouhodobý hmotný majetek 338 73 8
  nedokončený DHM 1 223 50 444
  oceňovací rozdíl k nabytému majetku 10 278 8 222 6 167
 oběžná aktiva 40 576 39 361 46 573
 zásoby 4 870 5 278 6 269
 dlouhodobé pohledávky 0 0 555
 krátkodobé pohledávky 13 631 5 295 5 546
  pohledávky z obchodních vtahů 11 245 4 880 5 440
  státní daňové pohledávky 700 288 0
  krátkodobé poskytnuté zálohy 487 34 35
  dohadné účty aktivní 209 0 0
  jiné pohledávky 990 93 71
 krátkodobý finanční majetek 22 075 28 788 34 203
  peníze 288 169 271
  účty v bankách 21 787 28 619 33 932
  časové rozlišení aktiv 1 514 642 590

 pasiva celkem 116 466 118 603 130 422
 vlastní kapitál 96 892 98 302 101 920
 základní kapitál 81 822 81 822 81 822
 kapitálové fondy 185 185 185
 zákonný rezervní fond 878 937 1 020
 statutární a ostatní fondy 78 91 88
 výsledek hospodaření minulých let 12 767 13 620 14 684
 hospodářský výsledek běžného období 1 162 1 647 4 121
 cizí zdroje 15 919 18 004 26 613
 rezervy 97 276 98
 dlouhodobé závazky 1 113 1 410 2 182
  z toho:  odložený daňový závazek 1 113 1 410 2 054
 krátkodobé závazky 14 709 12 261 17 399
  závazky z obchodních vztahů 6 980 4 727 7 349
  závazky k zaměstnancům 1 502 2 078 2 610
  závazky daňové a  ze sociálního a zdravot. pojištění  3 668 2 838 4 850
  dohadné účty pasivní 459 518 456
  jiné závazky 2 100 2 100 2 134
 bankovní úvěry a výpomoci 0 4 057 6 934
 časové rozlišení pasiv 3 655 2 297 1 889
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. Kč)

   2004 2005 2006
 tržby za prodej zboží 0 0 0
 náklady na prodané zboží 0 0 0
 obchodní marže 0 0 0
 výkony 117 919 128 030 136 826
  tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 115 676 125 025 134 666
  aktivace 2 243 2 815 1 630
  změna stavu zásob vlastní činností  0  190 530
 výkonová spotřeba 59 963 62 207 62 260
  spotřeba materiálu a energie 34 573 36 627 42 537
  služby 25 390 25 580 19 723
 přidaná hodnota 57 956 65 823 74 566
 osobní náklady 46 794 55 410 59 531
  mzdové náklady 33 392 38 995 41 737
  odměny členům orgánů společnosti 922 1 032 1 032
  náklady na sociální zabezpečení 11 630 13 547 14 686
  sociální náklady 850 1 836 2 076
 daně a poplatky 338 265 445
 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 9 223 8 831 10 255
 tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 992 2 594 2 195
 zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 844 924 282
 změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -269 164 - 552
 ostatní provozní výnosy 2 388 2 036 1 851
 ostatní provozní náklady 2 260 2 059 2 339
 provozní výsledek hospodaření 2 146 2 800 6 312

 výnosové úroky 194 237 253
 nákladové úroky 0 22 173
 ostatní finanční výnosy 0 0 0
 ostatní finanční náklady 54 91 119
 finanční výsledek hospodaření 140 124 - 39

 daň z příjmů za běžnou činnost 1 112 1 277 2 152
  splatná 812 980 1 508
  odložená 300 297 644
 výsledek  hospodaření za běžnou činnost 1 174 1 647 4 121

 mimořádné výnosy 0 0 0
 mimořádné náklady 12 0 0
 daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0
 mimořádný výsledek hospodaření -12 0 0

 výsledek hospodaření za účetní období 1 162 1 647 4 121
 výsledek hospodaření před zdaněním 2 274 2 924 6 273
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW (V TIS. Kč)

  2004 2005 2006
 Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 28 413 22 075 28 788

 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 286 2 924 6 273
 úpravy o nepeněžní operace  8 710 7 138 7 755
 odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 9 223 8 831 10 255
 změna stavu opravných položek, rezerv  -270 165 - 552
 zisk z prodeje stálých aktiv -49 -1 643 - 1 868
 výnosy z dividend a podílů na zisku  0 0 0
 vyúčtované nákladové úroky s výjimkou  kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -194 -215 - 80
 případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0
 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 10 996 10 062 14 028
 změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  -10 338 4 585 2 593
 změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -9 334 8 796 - 676
 změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 202 -3 806 4 246
 změna stavu zásob -1 206 -405 - 977
 změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 0 0
 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 658 14 647 16 621
 vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 0 -22 - 173
 přijaté úroky 194 237 253
 zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -1 433 -629 - 651
 příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů -12 0 0
 Čistý peněžní tok z provozní činnosti  -593 14 233 16 050

 Peněžní tok z investiční činnosti

 výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -6 438 -13 799 - 15 072
 příjmy z prodeje stálých aktiv 893 2 459 2 065
 půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0
 Čistý peněžní tok  vztahující se k investiční činnosti -5 545 -11 340 -13 007

 Peněžní toky z finanční činnosti

 dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků 0 4 057 2 877
 dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -200 -237 - 505
 zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 0 0 0
 vyplacení podílů na vlastní jmění společníků 0 0 0
 další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0
 úhrada ztráty společníky 0 0 0
 přímé platby na vrub fondů -200 -237 - 255
 vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0 - 250
 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -200 3 820 2 372

 Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -6 338 6 713 5 415

 Stav peněžních prostředků  a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 22 075 28 788 34 203
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Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují 
v podvojném účetnictví, a v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Způsoby oceňování
Nakupované zásoby, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) jsou oceňovány cenou pořízení a 
vedlejšími náklady na pořízení (dopravné, clo, poštovné, pojistné); zásoby, DHM a DNHM vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními 
náklady výroby - přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní režie. 
Cenné papíry a majetkové účasti společnost nevlastnila.

Zásoby 
Účtování zásob je prováděno způsobem A. Společnost vytvořila v roce 2002 opravnou položku k dlouhodobě nepotřebným zásobám ve výši 
32 tis. Kč. Tato opravná položka byla k 31.12. 2005 snížena o 3 tis. Kč z důvodu jejich odprodeje. V průběhu roku 2006 byly tyto zásoby 
zlikvidovány a opravná položka zúčtována. Na základě provedené inventarizace k 31. 12. 2006 byla nově vytvořena opravná položka k 
nepotřebným zásobám ve výši 15 tis. Kč. 

Odpisování 
Odpisový plán účetních odpisů DHM účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že základem je předpokládaná životnost DHM, o 
němž se účtuje. Drobný DHM do 20 tis. Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - spotřeba 
materiálu. Drobný DHM při ceně nad 20 tis. Kč do 40 tis. Kč je zaúčtován na účet jiného DHM a je odpisován dle interního předpisu po dobu 
48 měsíců od uvedení do užívání.

Dlouhodobý majetek
Společnost nevytvořila ve sledovaném období rezervu na opravy DHM.

V rozvaze na řádku „Jiný dlouhodobý hmotný majetek“  vykazuje účetní jednotka stav drobného  DHM do 40  tis. Kč s dobou použitelnosti 
delší než jeden rok, který dle interního pokynu účtuje do dlouhodobého hmotného majetku a odpisuje po dobu 48 měsíců.

Zástavním právem jsou zatíženy:
- speciální automobily VOLVO s hákovým nakladačem, 
- pozemek p. č. 2127/4 – zastavěná plocha – technická vybavenost o výměře 2123m2 , 
- stavba – objekt technické vybavenosti na pozemku p. č. 2127/4,
- pohledávky z obchodních vztahů s městem Frýdek-Místek.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

 Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky
  2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
 pozemky 9596 9403 9588 0 0 0 9596 9403 9588 358 165
 budovy, haly, stavby 55550 53842 50158 16155 14732 13521 39395 39110 36637 2921 1213
 samostatné movité věci 
 a soubory movitých věcí 60428 50996 41620 33860 29793 25409 26568 21203 16211 10806 1374
 jiný DHM 1083 1087 1087 1075 1014 749 8 73 338 0 4
 nedokončený DHM 444 50 1223 0 0 0 444 50 1223 14478 14084
 software 2064 1350 1372 1306 1248 1271 758 102 101 714 0
 nedokončený DNHM 323 177 0 0 0 0 323 177 0 861 715
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Přepočet cizích měn na českou měnu 
Společnost používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Aktiva a pasiva vedená případně v cizích měnách jsou k datu účetní závěrky přepoč-
tena devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k tomuto datu.

Opravné položky
Společnost účtuje o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku - vkladu v celkové hodnotě 29.791 tis. Kč s ročním zúčtováním oprávek ve 
výši 2.056 tis. Kč. Zůstatková hodnota tohoto majetku k 31.12.2006 je 6.167 tis. Kč. Společnost tvoří zákonné a účetní opravné položky 
k pohledávkám na základě inventarizace pohledávek. V roce 2006 nebyly vytvořeny k pohledávkám žádné zákonné ani účetní opravné 
položky, byly zúčtovány opravné položky k pohledávkám v souhrnné výši 333 tis. Kč. V roce 2005 byla vytvořena opravná položka na 
zůstatkovou hodnotu dlouhodobého hmotného majetku navrženého na vyřazení (sekačka GABY) ve výši 28 tis. Kč. Její vyřazení proběhlo  
v roce 2006 fyzickou likvidací a opravná položka byla zrušena. Nové opravné položky k dlouhodobému majetku nebyly vytvořeny.

Rezervy 
Společnost vytvořila v roce 2000 rezervu na soudní spor ve výši 24 tis. Kč. V roce 2004 byla provedena částečná úhrada dlužníkem a tudíž 
stav této rezervy  k 31.12.2005 činil 21,9 tis. Kč. V roce 2004 byla vytvořena rezerva na daň z převodu nemovitostí ve výši 12,3 tis. Kč a 
na sociální a zdravotní pojištění z ročních odměn ve výši 63 tis. Kč. V roce 2005 došlo k zúčtování těchto rezerv a byly nově vytvořeny rezervy 
na převod daně z nemovitostí ve výši 72,9 tis. Kč a na sociální a zdravotní pojištění z doplatků odměn za rok 2005 ve výši 181,3 tis. Kč. 
V roce 2006 byly tyto rezervy zúčtovány a nově byla vytvořena rezerva na sociální a zdravotní pojištění z ročních odměn ve výši 76 tis. Kč.  
Se zůstatkem rezervy z roku 2004 na soudní spor ve výši 21,9 tis. Kč je stav rezerv k 31.12. 2006 ve výši 98 tis. Kč.

Leasing 
V průběhu roku 2005 společnost pořídila formou finančního leasingu 4 ks travních sekaček s dobou splácení 36 a 48 měsíců. Výše splátek 
za rok  2005 činila 1.083 tis. Kč. Neuhrazené splátky k 31.12.2005 vykazovaly zůstatek 2.050 tis. Kč. V průběhu roku 2006 uhradila 
společnost splátky v celkové výši 717 tis. Kč, neuhrazené splátky k 31. 12. 2006 vykazují zůstatek 1.332 tis. Kč. Další majetek formou 
finančního leasingu pořízen nebyl.

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění a státní daňové závazky
Společnost neměla k 31.12.2006 žádné splatné závazky na zákonném sociálním a zdravotním pojištění, ani splatné daňové nedoplatky. 
Všechny závazky zákonného sociálního a zdravotního pojištění, jakož i daňové závazky vykázané k datu roční účetní závěrky v krátkodobých 
závazcích, byly splatné v lednu 2007, kdy také došlo k jejich úhradě.

Dlouhodobé závazky 
Společnost vykazuje dlouhodobé závazky z titulu odložené daňové povinnosti.
Společnosti byl poskytnut v roce 2005 účelový dlouhodobý úvěr u Československé obchodní banky a.s. na zakoupení strojů a zařízení 

 Zůstatek k 1.1. Zůstatek k 31.12.
 Opravné položky k pohledávkám 2004 2005 2006 2004 2005 2006
 - zákonné  135 137 128 137 128 22
 - účetní 1411 1253 1223 1253 1223 996

 Majetek v pořizovací ceně 2004 2005 2006
 - od 501 do 19.999 Kč 6369 6325 7472
 Majetek v pořizovací ceně do 500,- Kč včetně není evidován

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
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k technické obnově strojového parku. Výše úvěrového limitu byla 8,0 mil. Kč a doba čerpání do 15.4.2006. K datu 31.12.2005 bylo z úvěru 
vyčerpáno 4 057 tis. Kč, k 30. 4. 2006 byl úvěr dočerpán. Splácení úvěru započalo dnem 22.5.2006 pravidelnými měsíčními splátkami ve 
výši 133.300 Kč a v roce 2006 bylo splaceno 1,066 tis. Kč. K 31. 12. 2006 zbývá splatit částku jistiny 6,934 tis. Kč, z toho v roce 2007 je 
splatno 1 600 tis. Kč. Úvěr je sjednán na dobu pěti let, poslední splátka proběhne 22.4.2011. V souvislosti s úvěrem je uplatňováno zástavní 
právo k pohledávkám z obchodních vztahů. 
Společnost vykazuje v aktivech rozvahy  dlouhodobé pohledávky ve výši 555 tis. Kč. Jedná se o pozastávky poskytnuté odběratelům po dobu 
záruční lhůty zejména u zakázek za služby stavební činnosti. V pasivech rozvahy jsou dlouhodobé závazky z obchodních vztahů v částce 128 tis. 
Kč. Jsou to přijaté pozastávky v platbách dodavatelům rovněž po dobu záruční lhůty převzatých stavebních zakázek.

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

 celkem z toho řídících zaměstnanců
  2004 2005 2006 2004 2005 2006
 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 153 181 186 3 3 3
 Mzdové náklady 33392 38995 41737 2206 2260 2443
 Odměny členům orgánů společnosti 922 1032 1032 110 120 120
 Náklady na sociální zabezpečení 11630 13547 14686 772 728 813
 Sociální náklady 850 1836 2076 3 66 115
 Osobní náklady celkem 46794 55410 59531 3091 3174 3491

Členové statutárních orgánů společnosti neobdrželi žádné půjčky, záruky, zálohy či další výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
Účetní jednotka zahájila účtování  odložené daně z přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv poprvé v roce 2002. 
Z důvodu různých metodických názorů, které v té době existovaly na zahrnutí oceňovacích rozdílů k nabytému majetku získaného vkladem do 
výpočtu odložené daně, nebyl do výpočtu  odložené daně zohledněn účetní  zůstatek oceňovacího rozdílu, který k 1.1. 2002 činil 16 443 tis. 
Kč.  Odložený daňový závazek a současně neuhrazená ztráta minulých let  tak byly v té době podhodnoceny o 5 098 tis. Kč. V následujících 
letech, při postupném odpisu oceňovacího rozdílu o 2 056 tis. Kč ročně, mělo docházet k postupnému snižování z tohoto titulu vzniklého 
odloženého daňového závazku a zvyšování výsledku hospodaření běžného roku (v závislosti na platné sazbě daně z příjmů). K úplnému 
odpisu oceňovacího rozdílu  k nabytému majetku a současně k zániku titulu pro výpočet odložené daně z této rozvahové položky dojde v roce 
2009.  Společnost se rozhodla i nadále   nezahrnovat zůstatek oceňovacího rozdílu k majetku nabytému vkladem  do výpočtu odložené 
daně, avšak v jednotlivých letech bude při případném rozdělení  zisku zohledňovat zůstatek z tohoto titulu ještě nezaniklého odloženého 
daňového závazku.  

Ostatní údaje 
Společnost neměla v letech 2004 až 2006 žádné výdaje na vědu a výzkum.
Dle rozhodnutí valné hromady byl v roce 2006 z výsledku hospodaření za rok 2005, po povinném přídělu do rezervního  fondu, vyplacen  
akcionáři společnosti podíl na zisku v celkové výši 250 000 Kč  (před zdaněním). 
V průběhu roku 2006 obdržela společnost dotace od Úřadu práce k úhradě provozních nákladů, souvisejících se zřízením pracovních míst  
na veřejně prospěšné práce, a to na základě splnění podmínek stanovených dohodami uzavřenými s Úřadem práce ve Frýdku-Místku pro rok 
2006. Celková výše takto přijatých dotací, zaúčtovaných ve prospěch provozního hospodářského výsledku, činila 1 386 tis. Kč.
Nejsou evidovány závazky po lhůtě splatnosti. Nemáme rovněž závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva, kromě výše uvedených. 
Společnost není součástí konsolidačního celku a neuzavřela ovládací smlouvu.
Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí. 
Společnost nevlastní investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti.
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2006 (V TIS. Kč)

  2004 2005 2006
 Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 81 822 81 822 81 822
 Počáteční zůstatek 81 822 81 822 81 822
 Zvýšení 0 0  0
 Snížení 0 0 0
 Konečný zůstatek 81 822 81 822 81 822
 Základní kapitál nezapsaný 0 0 0
 Počáteční zůstatek 0 0 0
 Zvýšení 0 0 0
 Snížení 0 0 0
 Konečný zůstatek 0 0 0
 A.±B. včetně účtu 252 81 822 81 822 81 822
 Počáteční zůstatek A.±B. 81 822 81 822 81 822
 Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů 0 0 0
 Změna stavu účtu 252 0 0 0
 Konečný zůstatek účtu 252 0 0 0
 Konečný zůstatek A.±B. 81 822 81 822 81 822
 Emisní ážio 0 0 0
 Počáteční zůstatek 0 0 0
 Zvýšení 0 0 0
 Snížení 0 0 0
 Konečný zůstatek 0 0 0
 Rezervní fondy 878 937 1 020
 Počáteční zůstatek 817 878 937
 Zvýšení 61 59 83
 Snížení 0 0 0
 Konečný zůstatek 878 937 1 020
 Ostatní fondy ze zisku 78 91 88
 Počáteční zůstatek 78 78 91
 Zvýšení 208 260 267
 Snížení 208 247 270
 Konečný zůstatek 78 91 88
 Kapitálové fondy 185 185 185
 Počáteční zůstatek 185 185 185
 Zvýšení 0 0 0
 Snížení 0 0 0
 Konečný zůstatek 185 185 185
 Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 0 0 0
 Počáteční zůstatek 0 0 0
 Zvýšení 0 0 0
 Snížení 0 0 0
 Konečný zůstatek 0 0 0
 Zisk účetních období (úč.428 + zůstatek na str. D úč.431) 12 767 13 620 14 684
 Počáteční zůstatek 12 499 12 767 13 620
 Zvýšení 268 853 1 314
 Snížení 0 0 250
 Konečný zůstatek 12 767 13 620 14 684
 Ztráta účetních období (úč.429 + zůstatek na str. MD úč.431) 0 0 0
 Počáteční zůstatek -672 0 0
 Zvýšení 0 0 0
 Snížení -672 0 0
 Konečný zůstatek 0 0 0
 Zisk /ztráta za účetní období po zdanění 1 162 1 647 4 121
 Vlastní kapitál 96 892 98 302 101 920
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
A MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2006

Ustanovení obchodního zákoníku § 66a se vztahuje na vztahy mezi společností TS akciová společnost a Statutárním městem Frýdek-Místek a na vztahy 
mezi společností TS akciová společnost a právními subjekty, jejichž zřizovatelem je Statutární město Frýdek-Místek nebo ve kterých je Statutární město Frýdek-
Místek společníkem nebo většinovým akcionářem.

Osoba ovládaná:
 TS akciová společnost, IČ 60793716, 17.listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1076

Osoba ovládající:
 Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Propojené osoby:
 Distep a.s.
 Frýdecká skládka a.s.
 MŠ Frýdek-Místek, Anenská 656
 Sportplex Frýdek-Místek s.r.o.
 Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 uvedeny jsou pouze ty osoby, se kterými byla osoba v hodnoceném roce obchodně aktivní

1) Přehled o uzavřených smlouvách osobou ovládanou
 (ceny jsou uvedeny v tis. Kč bez DPH)
a) smlouvy, ve kterých ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel 

  Město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - Na výstavbu VO hřbitov v Chlebovicích 430,0
  Město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - Rekonstrukce kamerového systému 1,259,0
  Město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - Rozšíření kontrolního systému VO 210,2
  Město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - Výstavba dopr.ostrůvku na I/48 v Chlebovicích 765,6
  Město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - vybudování SSZ pro chodce - ul. Na Vyhlídce 1,077,6
  Město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na Výstavbu VO parkoviště pod MěÚ, k.ú. Frýdek 504,5
  Město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - výstavba dopravního ostrůvku na ul. 17.listopadu 167,6
  Město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na rekonstrukci dětského hřiště v sadech Svobody 1,994,6
  Město Frýdek-Místek; Smlouva - na Opravu chodníku - ul. Příborská, k.ú. Místek 140,2
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na nasvětlení přechodu pro chodce 712,9
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na výstavbu VO - bytové domy - Pod Puklí 127,4
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na rekonstrukce prostoru v Chlebovicích 202,4
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na rekon. pamatníků obětem v Lískovci 160,4
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na rozšíření VO na ul. Komenského 107,2
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na rozšíření VO na ul. Beskydská, čp. 1719 448,3
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - výstavba VO ul. Frýdlantská 1,175,5
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo – rekon. chodníku kolem MěÚ - I.etapa 1,446,0
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo – o správě a údržbě fontány u podch. v Místku 7,2
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - nasvětlení přechodu pro chodce - dok. 2006 346,2
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na Chemický postřik zpevněných ploch 67,3
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na Opravy a údržbu svislého dopr. značení  135,5
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na Údržbu cyklostezek 420,1
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o dílo - na Údržbu vodor. dopravního značení 139,1
  Statutární město Frýdek-Místek; Smlouva o provozování veřejných WC II.na území města     1,052,9

b) smlouvy, ve kterých ovládaná osoba vystupuje jako odběratel
 - nebyly uzavřeny

2) Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou
 (ceny jsou uvedeny v tis. Kč bez DPH)

Kromě dodávek prací a služeb uvedených v bodu 1) realizovala akciová společnost pro Město Frýdek-Místek dodávky prací a služeb na základě těchto, již dříve 
uzavřených, smluv:

a) smlouvy, ve kterých ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel
Město Frýdek-Místek, mandátní o správě a údržbě VO ze dne 14.4.1997 27.055,0
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 Město Frýdek-Místek, provozování, údržba a opravy městských fontán ze dne 25.8.2004 84,0
 Město Frýdek-Místek, o dílo – komplexní péče o zeleň ze dne 18.8.2004 13.058,7
 Město Frýdek-Místek, o provozování veřejných pohřebišť města FM ze dne 19.12.2003 1.654,7
 Město Frýdek-Místek, o provoz.  veřejného WC na území města FM ze dne 9.7.2004 926,7
 Město Frýdek-Místek, mandátní smlouva sběr exkrementů ze dne 1.6.2005 253,4
 Město Frýdek-Místek, o dílo – zimní údržbě ze dne 7.10.2004 8.991,7
 Město Frýdek-Místek, mandátní o čištění místních komunikací ze dne 7.10.2004 10.731,0
 Město Frýdek-Místek, o dílo – oprava výtluku místních komunikací ze dne 7.10.2004 8.519,0
 Město Frýdek-Místek, o dílo – likvidace černých skládek na území města FM ze dne 18.5.2005 85,3
 Město Frýdek-Místek, o nájmu pozemků č.p. 4513 ze dne 1.9.2005 4,2

b) smlouvy, ve kterých ovládaná osoba vystupuje jako odběratel
 Město Frýdek-Místek, smlouva č. 247/98 – pronájem nebytového prostoru 2,7
 Město Frýdek-Místek, smlouva č. 254/00 – pronájem části pozemku p.č. 3235/22 0,1
 Město Frýdek-Místek, smlouva č. 34/98 – pronájem plakátovacích ploch 4,1
 Město Frýdek-Místek, smlouva č. 12/98 – pronájem pozemku 133,1
 Město Frýdek-Místek, smlouva č. 216/03 – pronájem nebytového prostoru 12,4
 Město Frýdek-Místek, smlouva č. 15/03 – pronájem nemovitosti 2,2
 Město Frýdek-Místek, smlouva o nájmu č. 43/04 – část pozemku č.p. 3141/1 0,4
 Město Frýdek-Místek, smlouva o nájmu č. 87/04 – část pozemku č.p. 61/22 0,6
 Město Frýdek-Místek, smlouva ze dne 4.4.2004 – nájem pozemků (provozování parkovišť) 238,2
 Město Frýdek-Místek, smlouvy o výpůjčce – Yamaha-mobilní vysavač, bez úplaty
 Město Frýdek-Místek, smlouvy o výpůjčce – nebytové prostory, bez úplaty
 Město Frýdek-Místek, smlouva o nájmu č. 317/06 – pronájem plakátovacích ploch 0,1

3) Přehled o odběratelských vztazích s propojenými osobami
 (ceny jsou uvedeny v tis. Kč)
Kromě prací a dodávek služeb uvedených v bodě 1 a 2 realizovala akciová společnost s propojenými osobami tyto dodávky:

Distep a.s. dodavatel  - dodávka (UT a TUV) 1.302,0
  odběratel  - údržba zeleně 1,0
Frýdecká skládka a.s. dodavatel  - skládkování 726,6
  odběratel  - oprava a údržba komunikací 254,9
MŠ Frýdek-Místek, Anenská obdarovaný  - darovací smlouva 5,0
  odběratel  - údržba zeleně 27,6
Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. odběratel  - údržba zeleně a komunikací 761,0
    - nájemné 392,6
  dodavatel  - reklama 51,9
    - služby pro zaměstnance financované ze SF 50,0
Národní dům Frýdek-Místek odběratel   206,2
  dodavatel   6,9

4)   Představenstvo akciové společnosti TS prohlašuje, že všechny výše uvedené smlouvy byly uzavřeny za podmínek, 
    především cenových, na trhu běžných a tedy žádné straně nevznikla jakákoliv újma.

Ve Frýdku-Místku 30.3.2007                              
     

   Jiří Zaoral
  předseda představenstva
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Zpráva dozorčí rady TS a.s. k účetní závěrce, rozdělení zisku, Zprávě podle § 66a odst. 9 obchodního 
zákoníku a Výroční zprávě za rok 2006

      Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku k 31.12.2006 a návrh na rozdělení zisku. Předložená účetní 
závěrka je úplná, tedy v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích, přehledu o 
změnách vlastního kapitálu a přílohy k účetní závěrce.
      
      Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích TS a.s. jako ovládanou osobou a Městem Frýdek-Místek 
jak o ovládající osobou dle ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku a nemá k ní výhrady.
      
      Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu TS a.s. za rok 2006 a nemá k ní výhrady.
      
      Dozorčí rada se seznámila se stanoviskem auditora k účetní závěrce za rok 2006, dále se stanoviskem 
auditora k Výroční zprávě za rok 2006, včetně Zprávy o vztazích a nemá k ní výhrady. Dozorčí rada konsta-
tuje, že účetní jednotka vedla účetnictví řádně a předložená účetní závěrka věrně zobrazuje stav majetku, 
závazků, vlastního kapitálu, � nanční situace a výsledek hospodaření za rok 2006. Účetní jednotka vytvořila 
v roce 2006 zisk po zdanění ve výši 4.121 tis. Kč.
      
      Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku ke dni 31.12.2006 a rovněž souhlasí 
s návrhem představenstva TS a.s. na rozdělení zisku za rok 2006. Dozorčí rada rovněž doporučuje valné 
hromadě schválit Výroční zprávu za rok 2006, včetně Zprávy o vztazích mezi TS a.s. a Městem Frýdek-
Místek za rok 2006.

Ve Frýdku-Místku dne 3.5.2007

        
 Ing. Mojmír Šimík
 předseda dozorčí rady








