
Přehled o peněžních tocích

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

00295671

Sídlo účetní jednotky

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

IČO:

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PSC, pošta

Předmět podnikání

ulice, c.p.

59413

Kontaktní údaje

Radnická 29
Velké Meziříčí

zřizovatel

obec

Místo podnikáníÚdaje o organizaci

Velké Meziříčí

59413

Radnická 29identifikační číslo ulice, c.p.

PSC, pošta

právní forma
00295671

obecÚzemně samosprávný celek

CZ-NACE 841100

hlavní činnost

Podpisový záznam statutárního
orgánu

e-mail

566781140

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 11:13

Josef Komínek Ing. Pavla Pólová

fax

Statutární zástupce

polova@mestovm.cz

telefon

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Osoba odpovědná za účetnictví

vedlejší činnost
Všeobecné činnosti veřejné správy

Název: Město Velké Meziříčí

Označení Název položky Stav k 31.12.2019

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 106 646 771,12

A. Peněžní toky z provozní činnosti 129 412 115,06

Z. Výsledek  hospodaření před zdaněním 104 385 476,69

A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) -1 073 035,68

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 19 279 309,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek -10 923 778,78
A.I.3. Změna stavu rezerv
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -3 261 126,44
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku -223 018,73
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -5 944 420,73

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) 36 179 215,32

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 33 571 168,52
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků 2 477 189,19
A.II.3. Změna stavu zásob 130 857,61
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) -10 302 560,00

A.IV. Přijaté podíly na zisku 223 018,73

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -67 387 342,96

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -59 592 261,31

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 6 039 398,47

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 6 039 398,47
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) -13 834 480,12
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Označení Název položky Stav k 31.12.2019

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek -30 946 362,11

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) 6 194 312,41

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) -5 919 421,67

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) -31 221 252,85

F. Celková změna stavu peněžních prostředků 31 078 409,99

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

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 137 725 181,11
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