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Podpisový záznam osoby odpovědné
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Osoba odpovědná za účetnictví

vedlejší činnost
všeobecné činnosti veřejné správy

Název: Město Vlašim

Označení Název položky Stav k 31.12.2019

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 60 992 656,85

A. Peněžní toky z provozní činnosti 60 798 615,71

Z. Výsledek  hospodaření před zdaněním 46 321 780,81

A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) 27 647 060,90

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 39 862 334,40
A.I.2. Změna stavu opravných položek -8 286,43
A.I.3. Změna stavu rezerv
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -1 118 407,30
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -11 088 579,77

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) -13 170 226,00

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -1 928 246,82
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -11 263 763,74
A.II.3. Změna stavu zásob 21 784,56
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )

A.IV. Přijaté podíly na zisku

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -102 635 528,92

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -104 231 241,44

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 1 595 712,52

B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 1 595 712,52
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )
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Označení Název položky Stav k 31.12.2019

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 53 318 471,16

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) 62 547 061,01

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) -8 902 135,00

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) -326 454,85

F. Celková změna stavu peněžních prostředků 11 481 557,95

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

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 72 474 214,80
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