
PŘEHLED o PENÉžNicH TocicH (cAsH FLoW)

kedni3'I.12.2016
(v celých lisících Kč)

i,,

skuisnosl v účélnim obdobi

stav p.něž.pro§liod*ú. €kvivalentú n. zač.ítč.obdobi 38 2a( 40 721

z Zisk nebo zÉia z béžné činnosli pied zdaněnifr 4 24i 18 998

22131 25 951

^12

odpsystálých akiiv, pohledávek a opÉvných poožekk ma]etku

zňět sl.ýL op,avich polo7.

z sk (žéla) z prodeje sli ých akliv

Výnosy z d Vidend a podilú na 
'skuNákládové a výnosové úrcky

28 148

_4 453

_1 564

30 104

-7

-2 796

_1 350

Změny slavu nepenéžnich složek pÉcovnihó káptálu _5 705 -14o72

A 2,3

změná stávu poh]edávek zp@vozničnnosl, aklivnich účlú
časového rozLišenl á dohádných účtúaktivnich
zfrěná stavu kEtkodobých závazku z provozní č nnost , pasivních
účlú čaývého íozišenia dohadných účlú pas vnich

změná stavu krátkodobého fnánčnihó m.iélkú

-4 751

1 467

-2511

-a411

2161
,3 500

,834

2 398 2122
zap ač daň z piiinú 4 béž.čin a za doméíkv daně za m n óbdobi -794 -3 a72
Výsledek hospodařeni z mimořádné č nnostL oozdanění

Ói3tý Déněžní tok z ,bvozní člínGti 21 34a 29 155

B 1 Výdaje spo]ené s pořizénífr stálých akl v -32 590 25151
B]1
B12

PoilzenlDNM á DHN4 vč zmény stav! záloh 32 590 25151

B 2 Piiimy z prodeje siálých akliv 3 a73

B2,1

B 2,2

VÝnosv z prodeie DHl'/ a DNM

výnosv z prodéie d|ouhodobých cenných paDlíú a oodilú

B3 Půčkvá úvéNovládánÝm á iizénÝm ó.óbáň Vč §ólálék

B4 oslatnizměnv v inv€siiční č nnósli

čistý Deněžnítok z lnvstiěíi čiínogti -26 951 -21278

c1 zíě.a sta!U olo lhodobÝ.l lpopj klJl\odobylh//Jýaz}L ,3 09( -T 92Q

c ].l
c 1.2

změná stáV b.nkóvňi.h ,]věín

změná sl.ýU 2áý.z[ú t ovÉdanym é nzenyn osobam

zňěn. slaýu 05lalnrch dlouhodobvch závazlu

_3 09c -T 92Q

něnvlaslniho kapilélu na pe něžn i ploslřed ky _2 398 _2 398

Q21
c22
c 2.3

c2.4
c2.5
c 2.6

Upsáni cenných papid a podiú

Vyplaceni podilu na Vlastnim kápitálu spoečnikúň

Péněžnidary, dotace a dalšivklady do v|astniho kaplálu

Úhráda ztíáty spo Ňniky
Ptimé pláiby na víUb íondL]

wplacené dividendv a podilv ze žsku _2 39€ 2 398

3 přiaié dividéndv á Dodilv ze zisku

čistÝ mněžni tók z finánčni činnóštl _5 48€ 10 318

Čiďé zvÝšén i/sn ižén i Déněžn ích óróstiéd ka] 111oi -2 441

sl.v mněŽDGlřédků ké koncl úč,óbd6bí dlé vÝt€zu cF 21 17! 3a 280

§- s*UtéčnÝ širv mněžnl.h břóštřéd*ů tó k6n.l ltě. óbd6bí 27 17i 3a 280
jť4\

jestavi { méno a podps)

/^/ ) ,./i./| |/ )



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAP|TÁLU

ke dni 3í.,12.2016
(v celých tisících Kč)

1cj4 Y.]!ý lt99

stáV V béž, účet, obdobi stav v min ú€i obdobi

z přecenéni néahrnuté do vý§lédku

ztráta účetnich obdobi


