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Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Osoba odpovědná za účetnictví

vedlejší činnost
samospráva

Název: Město Dvůr Králové nad Labem

Označení Název položky Stav k 31.12.2019

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 60 686 422,65

A. Peněžní toky z provozní činnosti 76 206 193,83

Z. Výsledek  hospodaření před zdaněním 14 079 274,54

A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) 19 318 722,66

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 29 242 501,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek 397 158,66
A.I.3. Změna stavu rezerv 161 000,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -6 334 181,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku -2 550 000,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -1 597 756,00

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) 40 258 196,63

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 160 412 859,20
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -120 177 497,45
A.II.3. Změna stavu zásob 22 834,88
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

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

A.IV. Přijaté podíly na zisku 2 550 000,00

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -92 066 121,48

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -99 640 704,48

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 7 574 583,00

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 7 574 583,00
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 -24 515 666,79

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) -21 461 741,81

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) -4 385 664,98

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) 1 331 740,00

F. Celková změna stavu peněžních prostředků -40 375 594,44

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

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 20 310 828,21
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