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P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH
za období od do 

 I O: 
Název a sídlo ú etní jednotky 

Skute nost v ú etním období 
Položka Text 

b žném minulém

P. Stav pen žních prost edk  (PP) a ekvivalent  na za átku ú etního období 

PEN ŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝD LE NÉ INNOSTI (PROVOZNÍ INNOST)

Z. Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním

A.1. Úprava o nepen žní operace

A.1.1. Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. z st. ceny a dále umo . opr. pol. k majetku 

A.1.2. Zm na stavu opravných položek, rezerv 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyú t. do výnos  -, do náklad  + 

A.1.4. Výnosy z dividend a podíl  na zisku (-) 

A.1.5. Vyú tované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyú tované výnosové úroky (-) 

A.1.6. P ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace 

A.* istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pr.kap.

A.2. Zm na stavu nepen žních složek pracovního kapitálu

A.2.1. Zm na stavu pohledávek z provozní innosti (+/-) au as. rozlišení 

A.2.2. Zm na stavu krátkodobých závazk  z provozní innosti (+/-) pu as. rozl. 

A.2.3. Zm na stavu zásob (+/-) 

A.2.4. Zm na stavu krátkodobého finan ního maj. nespadající do PP a ekv. 

A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo . položkami

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok  (-) 

A.4. P ijaté úroky (+) 

A.5. Zaplacená da  za b žnou innost a za dom rky za minulé období (-) 

A.6. P íjmy a výdaje spojené s mimo . ú . p . v etn  dan  z p íjm  z mimo . in.

A.7. P ijaté dividendy a podíly na zisku (+) 

A.*** istý pen žní tok z provozní innosti
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Skute nost v ú etním období 
Položka Text 

b žném minulém

PEN ŽNÍ TOKY Z INVESTI NÍ INNOSTI

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 

B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv 

B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám 

B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti

PEN ŽNÍ TOKY Z FINAN NÍCH INNOSTÍ

C.1. Dopady zm n dlouhodobých, pop . krátkodobých závazk  na PP a ekv. 

C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu na PP a ekv.

C.2.1. Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) 

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m (-) 

C.2.3. Další vklady PP spole ník  a akcioná

C.2.4. Úhrada ztráty spole níky (+) 

C.2.5. P ímé platby na vrub fond  (-) 

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn  zapl. srážkové dan  (-) 

C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti

F. isté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk

R. Stav pen žních prost edk  a ekvivalent  na konci období

Sestaveno dne: 
Právní forma ú etní jednotky: 
P edm t podnikání ú etní jednotky:  
Podpisový záznam:  

45272271ICO:ˇ

1
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