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Stav peněžních prostředků k rozvahovému dniR. 56 985 868,27

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

Celková změna stavu peněžních prostředkůF. 13 102 015,60

Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )C.III. 10 832,00

Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )C.II. -4 084 079,65

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )C.I. 1 650 772,46

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávekC. -2 422 475,19

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. 137 373,90

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. 137 373,90

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktivB.I. -8 036 168,74

Peněžní toky z dlouhodobých aktivB. -7 898 794,84

Přijaté dividendy a podíly na ziskuA.IV. 0,00

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )A.III. -1 601 320,00

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

Změna stavu zásobA.II.3. -36 968,61

Změna stavu krátkodobých závazkůA.II.2. 2 794 362,29

Změna stavu krátkodobých pohledávekA.II.1. -2 667 583,31

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )A.II. 89 810,37

Ostatní úpravy o nepeněžní operaceA.I.6. -4 754 642,20

Výnosy z dividend a podílů na ziskuA.I.5. 0,00

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetkuA.I.4. 1 365 516,82

Změna stavu rezervA.I.3. 0,00

Změna stavu opravných položekA.I.2. 27 062,23

Odpisy dlouhodobého majetkuA.I.1. 12 509 148,00

Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )A.I. 9 147 084,85

Výsledek  hospodaření před zdaněnímZ. 15 787 710,41

Peněžní toky z provozní činnostiA. 23 423 285,63

Stav peněžních prostředků k 1. lednuP. 43 883 852,67
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