
Pomocný analytický přehled - roční

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020 13:42:30

Název účetní jednotky:  MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Sídlo:  Mírové náměstí 90

       517 21 Týniště nad Orlicí

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00275468

Kontaktní osoba: Lenka Málková, malkova@tyniste.cz, 494337351

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK

   IČO       společnost)Název (obchodní

  z toho     

Výsledek Rezervní fondy  Vlastní kapitálPodíl naPodíl na

hospodařeníVýsledeknedělitelnýKapitálovéZákladnícelkemzákladnímzákladním

běžného účet.hospodařenífond a ostatnífondykapitálk datu akvizicekapitálukapitálu

obdobíminulých letfondy ze zisku  / k datu změnypo změně(vyjádřený v %)

      (vyjádřený v %) 

 Vliv na řízení   Pořizovací

 a ovládáníVliv na řízeníDatum změnyProdejnícena

 po změněa ovládánímajetkovécenapodílu/

 (1=ovládaná os.po změněúčastipodílupořizovací

 2=podstat.vliv(vyjádřený v%)  cena

 3=společný vliv   prodávaného

 4=nevýznamný   podílu

 5=konkurz)    
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IČO: 00275468 Pomocný analytický přehled - roční (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Město Týniště nad Orlicí sestavený k 31.12.2019 

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

KSPS

  PODROZVAHOVÉ ÚČTY [04][01]

905     Vyřazené pohledávky         616 022,62        722 042,81                                    

906     Vyřazené závazky

911     Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

912     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

913     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

914     Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

915     Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

916     Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

921     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

931     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku         374 500,00                                                      

932     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

933     Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

944     Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945     Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

947     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

951     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

952     Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

953     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

954     Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

955     Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů         697 476,96         29 228,76                                    

956     Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

971     Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972     Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

973     Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974     Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

975     Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

976     Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

978     Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979     Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

981     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

983     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

985     Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986     Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

991     Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

992     Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

993     Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

994     Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
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IČO: 00275468 Pomocný analytický přehled - roční (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Město Týniště nad Orlicí sestavený k 31.12.2019 

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech

v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

  Č.podroz-    Partner

  vahového    podrozvahového

  účtu  KSPSúčtu

       f  [04][01]g

905             616 022,62        722 042,8100000444          

931             374 500,00                  00000444          

955             697 476,96         29 228,7600000444          
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IČO: 00275468 Pomocný analytický přehled - roční (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Město Týniště nad Orlicí sestavený k 31.12.2019 

Část XVII: Vysvětlení významných částek

   Č.aktiva    

    /pasiva VysvětlovanáIČO partnerapartneraNázev

    /výnosu částka       

   /nákladu  

 /podrozvah. (text)Vysvětlení

     účtu  

Podpisový záznam:
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