Licence: DJ7H

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2020
00252069
Město Bechyně

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

nám. T.G Masaryka 2

ulice, č.p.

obec

Bechyně

obec

PSČ, pošta

391 65

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00252069

hlavní činnost

právní forma

územně samosprávný celek

vedlejší činnost

zřizovatel

státní správa a samospráva

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

381 477 010

fax

381 477 049

e-mail

financni@mestobechyne.cz

WWW stránky

www.mestobechyne.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Zdeňka Jančíková

Ing. Pavel Houdek

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2021, 12h18m16s

04.02.2021 12h18m16s
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Licence: DJ7H

A.1.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ĆÚS a v souladu s
aktualizací MP/28/OEKO. Věcná břemena (město Bechyně jako osoba oprávněná) se stavem k 31.12.2014 jsou účtována na účtu 992 a je využita i administrativní cena 10.000,- Kč. Věcná
břemena, jejichž ocenění je 40.000 Kč nebo nižší jsou od 1.1.2015 evidována na účtu 028. Věcná břemena, jejichž ocenění je vyšší než 40.000 Kč jsou od 1.1.2015 evidována na účtech 021, 029.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) způsob účtování zásob B b) účtování opravných položek k 31.12 daného účetního období c) způsob účtování fondů prostřednictvím účtu 401/0019 d)
měsíční odpisování majetku. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a Českých účetních standardů č.701 - 710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění. Na účtu 902 eviduje naše účetní jednotka s účinností od 1.1.2012 hmotný majetek s dobou
použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než 3.000 Kč a vyšší pořizovací cenou než 1.000,- Kč, (do 31.12.2011 činila finanční hranice drobného hmotného majetku nižší pořizovací
cenu než 3.000 Kč a vyšší pořizovací cenu než 300 Kč), o tomto majetku účtujeme na nákladové účty MD 501, 527.
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

04.02.2021 12h18m16s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

36 398 217,08

33 322 014,97

2 650 056,38
965 516,05

2 656 704,36
969 875,92

32 782 644,65

29 695 434,69

2 367 169,00

5 335 903,71

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

2 367 169,00

5 335 903,71

11 700 105,50
11 479 885,50
220 220,00

33 008 278,36
31 616 581,54
607 420,00
784 276,82

16 208 311,71

15 971 530,04

15 703 131,72
505 179,99

15 731 894,72
239 635,32

42 263 232,31

21 141 899,72

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

04.02.2021 12h18m16s

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)
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B.1.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31.12.2020, avšak vklad byl ze strany katastrálního úřadu proveden až počátkem dalšího účetního období.
Účetní doklad č. 62111 ze dne 29.12.2020, byt č. 213/4 Písecká, Bechyně, spoluvlastnický podíl 6449/141779, pozemek číslo stp. 990/13, k.ú. Bechyně, kupní cena 143.719 Kč, pořizovací cena
bytu 113.723 Kč (účet 021/0100), zůstatková cena bytu 72.604 Kč (účet 081/0100), cena pozemku ve výši spoluvlastnického podílu 2.065,50 Kč (účet 031/0420).
Účetní doklad č. 62108 ze dne 23.12.2020, byt č. 674/3 na sídlišti Na Libuši, spoluvlastnický podíl 6803/130164, pozemek číslo stp. 2124/3, k.ú. Bechyně, kupní cena 1.008.777 Kč, reálná hodnota
bytu 180.529,28 Kč (účet 036/0199), reálná hodnota pozemku 3.151,72 Kč (účet 036/0499).
Účetní doklad č. 62109 ze dne 23.12.2020, byt č. 645/4 na sídlišti Na Libuši, spoluvlastnický podíl 6333/131737, pozemek číslo stp. 2134/2, k.ú. Bechyně, kupní cena 170.991 Kč, reálná hodnota
bytu 168.139,80 Kč (účet 036/0199), reálná hodnota pozemku 2.851,20 Kč (účet 036/0499).
Účetní doklad č. 62110 ze dne 29.12.2020, byt č. 651/4 na sídlišti Na Libuši, spoluvlastnický podíl 6959/224398, pozemek číslo stp. 2133/3, k.ú. Bechyně, kupní cena 344.653 Kč, reálná hodnota
bytu 297.512,26 Kč (účet 036/0199), reálná hodnota pozemku 3.116,74 Kč (účet 036/0499).

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

04.02.2021 12h18m16s

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se jednalo o nevýznamné částky.
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C.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

04.02.2021 12h18m16s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ

594 375,16
5 142 856,55

29 612 956,39
5 066 216,45
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kčdle § 25 odst. 1 písm. k)
zákona o účetnictví. Ve své evidenci má sbírku muzejní povahy oceněnou dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví, příspěvková organizace zřízená městem Bechyně:
Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919, sbírka je zapsána v CES: MBE/002-05-10/197002.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

3761400.00

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

214399800.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

04.02.2021 12h18m16s
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

E.1.

Účetní jednotka zachovala dolní hranici pro účtování DDHM na syntetické účty. V roce 2020 se pokračuje v prodeji bytů na sídlišti Na Libuši čp.618
- 633, čp.644 - 700, o prodeji rozhodlo Zastupitelstvo města Bechyně v roce 2011.
K položce A. II. 8. – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je ve srovnání s rokem 2019 vyšší.
Mezi nejvýznamnější rozpracované investice patří Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni 60.807 tis.Kč, tato akce je finančně dotována
Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004757 a dále rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Libušině
ulici ve výši 26.008 tis. Kč a rekonstrukce dešťové kanalizace U Vodojemu ve výši 2.142 tis. Kč.
K položce A. III. 1. – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, město Bechyně má založenou jednu společnost s ručením omezeným
BYTENES Bechyně spol. s r.o., její základní jmění činí 9.690.000 Kč, společnost v uplynlulých letech dlouhodobě dosahovala ztráty a v roce 2018
přešly některé činnosti na nově zřízenou příspěvkovou organizaci Služby města Bechyně, p.o. a správa bytového hospodářství pod účetní jednotku
město Bechyně. Za účelem akruálního principu byly vytvořeny opravné položky ve výši 3.454.702,59 Kč v roce 2017, ve výši 5.545.616,34 Kč v
roce 2018, ve výši 94.186,67 Kč v roce 2019 a ve výši 471.042,72 Kč v roce 2020. Po provedené oprávce je stav netto v rozvaze shodný s vlastním
kapitálem společnosti dle dostupných údajů (k datu 18.01.2021) z účetní závěrky společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. sestavené k
31.12.2020.
K položce B. II. 28. krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - záloha na dotaci pro FC Bechyně 60.000 Kč
K položce C. II. 6. – ostatní fondy, v roce 2016 byl zřízen Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku – soustavy Bechyňsko, příjem
fondu v roce 2020 vzrostl o 880.000 Kč a zůstatek fondu obnovy činí celkem 3.960.000 Kč.
K položce D. II. 8. – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – transfer byl přijat v roce 2019 a bude vyúčtován až v roce 2021, jedná se o dotaci z
Jihočeského kraje ve výši 145.194 Kč na územní plán Bechyně.
K položce D. III. 32. krátkodobé přijaté zálohy na transfery:
MF ČR – volby do zastupitelstev krajů 233.000 Kč
Jihočeský kraj (č. SDO/OSOV/088/20) – dotace na pečovatelskou službu 805.000 Kč
MPSV ČR prostřednictvím Jihočeského kraje – dotace na výkon sociální práce, sociální službu 123.431 Kč
MPSV ČR prostřednictvím Jihočeského kraje – dotace na výkon sociální práce, mimořádná odměna COVID_19: 7.184 Kč
MV prostřednictvím Jihočeského kraje – dotace na výdaje jednotek SDH obcí 83.642 Kč
MF ČR prostřednictvím Jihočeského kraje – dotace na sčítání lidí, domů a bytů 13.720 Kč
MMR – dotace na územní plán Bechyně 387.200 Kč

04.02.2021 12h18m16s
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

E.2.

Účetní jednotka nevýznamné částky nepřesahující 10.000,- Kč a pravidelně se opakující platby (např. členské příspěvky, předplatné, servisní
služby) časově nerozlišuje.
K položce A. I. 7. – změna stavu zásob vlastní výroby je ve srovnání s rokem 2019 nižší o
416 tis. Kč, na konci roku 2020 byl vyšší prodej dřevní hmoty a tudíž na skladě nezbylo velké množství zásob
K položce A. I. 8. – opravy a udržování jsou ve srovnání s rokem 2019 nižší o 13.637 tis. Kč, k poklesu došlo zejména z toho důvodu, že pro rok
2020 byly opravy a údržba plánovány v menším měřítku
K položce A. I. 34. – náklady z vyřazených pohledávek, jsou ve srovnání s rokem 2019 nižší o 1.912 tis. Kč. V roce 2020 nedošlo k vyřazení
významné pohledávky.
K položce B. I. 1. – výnosy z prodeje vlastních výrobků jsou ve srovnání s rokem 2019 o 1.151 tis. Kč nižší, v roce 2020 byla nižší těžba dřeva a tím
i nižší prodej dřevní hmoty.
K položce B. IV. 2. – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů jsou ve srovnání s rokem 2019 vyšší, neboť vzhledem ke
koronavirové situaci došlo k poklesu daňových příjmů, které Ministerstvo financí kompenzovalo jednorázovým nenávratným příspěvkem dle zákona
č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění
pozdějších předpisů, finančními prostředky ve výši 6.270.000 Kč.
K položce B. V. 1. – 5. – výnosy ze sdílených daní a poplatků jsou ve srovnání s rokem 2019 nižší, neboť došlo s ohledem na krizovou
koronavirovou situaci k výpadku daňových příjmů.
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

04.02.2021 12h18m16s

Doplňující informace

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce
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Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

04.02.2021 12h18m16s
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G.

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

1 025 818 543,28
142 243 084,06
231 172 082,07
170 275 868,58
204 015 256,90
224 191 107,87
53 921 143,80

MINULÉ
KOREKCE

359 474 414,75
53 226 621,14
115 753 489,68
57 816 695,32
64 768 013,61
62 124 795,00
5 784 800,00

NETTO

666 344 128,53
89 016 462,92
115 418 592,39
112 459 173,26
139 247 243,29
162 066 312,87
48 136 343,80

683 778 881,95
91 613 264,62
118 715 422,99
115 683 945,26
142 561 098,41
166 521 087,87
48 684 062,80

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

04.02.2021 12h18m16s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

85 064 085,84

85 064 085,84

85 043 165,95

64 378 304,58
4 419 583,72
6 859 094,50
9 407 103,04

64 378 304,58
4 419 583,72
6 859 094,50
9 407 103,04

64 372 931,22
4 433 083,72
6 865 552,00
9 371 599,01

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 14 / 15

Licence: DJ7H

XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

1 037 529,65
1 037 529,65

1 542 200,21
1 542 200,21

* Konec sestavy *
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