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Stav peněžních prostředků k rozvahovému dniR. 1 786 540,86

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )H. 0,00

Celková změna stavu peněžních prostředkůF. 746 231,34

Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )C.III. -157 919,00

Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )C.II. 0,00

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )C.I. 2 711 673,19

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávekC. 2 553 754,19

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )B.III. 0,00

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktivB.II.4. 0,00

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodejiB.II.3. 36 400,00

Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republikyB.II.2. 0,00

Příjmy z privatizace státního majetkuB.II.1. 0,00

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktivB.II. 36 400,00

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktivB.I. -11 832 195,63

Peněžní toky z dlouhodobých aktivB. -11 795 795,63

Přijaté dividendy a podíly na ziskuA.IV. 71 686,00

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )A.III. -82 080,00

Změna stavu krátkodobého finančního majetkuA.II.4. 0,00

Změna stavu zásobA.II.3. 4 000,00

Změna stavu krátkodobých závazkůA.II.2. 2 992 405,86

Změna stavu krátkodobých pohledávekA.II.1. -407 964,19

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )A.II. 2 588 441,67

Ostatní úpravy o nepeněžní operaceA.I.6. 0,00

Výnosy z dividend a podílů na ziskuA.I.5. -71 686,00

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetkuA.I.4. 0,00

Změna stavu rezervA.I.3. 0,00

Změna stavu opravných položekA.I.2. 4 804,00

Odpisy dlouhodobého majetkuA.I.1. 279 629,00

Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )A.I. 212 747,00

Výsledek  hospodaření před zdaněnímZ. 7 197 478,11

Peněžní toky z provozní činnostiA. 9 988 272,78

Stav peněžních prostředků k 1. lednuP. 1 040 309,52

Název položky

Přehled o pen ěžních tocích

Městys KouniceNázev:
Sídlo: Kounice 127

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ:
ÚSC

všeobecné činnosti veřejné správy

00239305Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZÁKLADNÍ

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Okamžik sestavení: 20.5.2015 10:04:30
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