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Stav peněžních prostředků k rozvahovému dniR. 43 883 852,67

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

Celková změna stavu peněžních prostředkůF. 10 461 976,45

Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )C.III. 175 450,00

Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )C.II. -5 771 473,85

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )C.I. 617 986,61

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávekC. -4 978 037,24

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. 25 217,00

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. 25 217,00

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktivB.I. -11 489 898,11

Peněžní toky z dlouhodobých aktivB. -11 464 681,11

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

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )A.III. -3 033 920,00

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

Změna stavu zásobA.II.3. -6 242,08

Změna stavu krátkodobých závazkůA.II.2. -1 023 877,64

Změna stavu krátkodobých pohledávekA.II.1. 1 257 633,65

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )A.II. 227 513,93

Ostatní úpravy o nepeněžní operaceA.I.6. -8 336 538,58

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

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetkuA.I.4. 12 284 588,18

Změna stavu rezervA.I.3. 0,00

Změna stavu opravných položekA.I.2. -40 423,09

Odpisy dlouhodobého majetkuA.I.1. 12 653 491,00

Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )A.I. 16 561 117,51

Výsledek  hospodaření před zdaněnímZ. 13 149 983,36

Peněžní toky z provozní činnostiA. 26 904 694,80

Stav peněžních prostředků k 1. lednuP. 33 421 876,22
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