
Obcnodn nrma a sid~~tni jednolk}': 

PŘEHLED O PENěžN(CH TOC(CH (CASH FLOW) 
podle vyhlášky č S0012oo2 Sb , tú s č- o23 Technické sluib~ O[).!ve s.r.o. --k 31.12.2014 Tiilnsk6 71 -(v celých tisfcfch Kč) 74601 Opava 

Skutečnost v úCetnim obdobt 
Oznaeenl TEXT sledovaném minulém 

p Stav peně!.pro.tledků a ekvlvalentlr na .u~.Oě.obdobl 35161 34331 

z Zisk nebo ztráta z běžné činnosti pl'ed zdaněnlm 426 224 
Odpisy stálých aktiv (+}s výjimkou zústatkové ceny prodaných stálých 
aktiv a dále umofovánl ocenovaciho rozdilu k nabytému majetku a 

A1.1 [g_oodwillu (+I·) 8675 7707 

A 1.2 Změna stavu oprawch položek rezerv -1 740 367 

A 1.3 Zisk (ztráta) z orodeie stálých aktiv do IWÝnosů ·-·. do nákladů "+• -434 -136 

A 1.4 IWnosv z dividend a podiiCI na zisku <-> o o 
A 1.5 !Vyúčtované nákladové úrokv (+) a VÝnosové úrokv (-) -65 -74 

A 1.6 Pl'loadné úPraVY o ostatni nepeněžnl ooerace o o 
A .1 Úpravy o neoeněžnf operace 6436 7 864 

!Cistý peněžnf tok z provoznl činnosti pl'ed zdaněnlm a mimorádnými 
A* [položkami 6862 8088 

Změna stavu pohledávek z provoznl činnosti (+/-}, aktivnlch QčtCJ 
A 2.t časového rozll$enl a dohadných účtů aktivnlch 902 2824 

Změna stavu krátkodobých závazků z provoznl činnosti(+/-) paslvnlch 
A2.2 učtú časového rozli$enl a dohadných účtů oasivnlch -1 881 1 865 

A2.3 Změna stavu zásob (+/-) -338 -101 

A2.4 Změna stavu krátkodobého finančnlho maietku o o 
A2 Změny stavu nepenětnlch složek pracovnlho kapitálu -1 317 4588 

A .. 
[vistý peněžnl tok z provoznl činnosti pl'ed zdaněnlm a mimorádnými 
loolož.kaml 5 545 12676 

A3 Vyplacené úro~ (-). o o 
A4 Pl'iiaté úroky(+) 65 74 

A5 Zaplac.dall z plijmů za běž.čin.a za doměrt<y daně za min.obdobf (·) -804 -1 010 
Mimorádný výsledek hospdafenl veetně uhrazené splatné daně z 

A6 lol'limů z mimorádné Cinnostl o o 
A7 Priiaté dividendy a ooclfly na zisku(+) o o 
Á~ Čistý penilnl tok z provoznl flnnostl 4809 11 740 

61 Wdaie sPoiené s ooNzenfm stálých aktiv ·9809 -10 825 

82 Pfijmy z prodeje stálých aktiv 434 136 

83 PůičkY a úvěrv sorlzněným osobám vč. solétek o o 
e- Čistý peněfni tok z lnvestiCnl flnnostl -9375 -10 689 

C1 Změna stavu dlouhodobých DODt. krátkodob9ch závazků 54 -221 

C2.1 Upsáni cenných paplrů a účasti (+) -183 -318 

C2.2 V'J'Piacenlp_oclflu na vlastnim kQRilálu společnlkům (-} o o 
C2.3 Dal!l vklady peněžnlch prostredků soolečnlkO a akcíonáfú (+) 183 318 

C2.4 Úhrada ztrátv soolečnfky (+) o o 
C2.5 PNmé ofatby na vrub fondů (-) o o 
C2.6 'Vyplacené dividendy a podlly_ze zis~tu včetně fin.vypol'ádánl (·) o o 
C2 Dooady změn vlastniho kapitálu na peněžnl prostfedkv o o 
c- Čistý panižnl tok z flnančnl činnosti 54 -221 

F Člst6 ~ienUsnlienl ,penliinleh prosttedků -4 515 830 

R Stav J)$nii.prostledků ke konel ůě.obdobl dle výkazu CF 30 646 35161 

s Stav panilnleh prostledkir ke konel úč. Obdob! 30646 35161 

X Rozdll () o 


