
R o z v a h a (Bilance)

(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2019

IC

2 2 8 4 0 4 6 0

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

TRDLA - divadelní společnost absolutních

K.V.Raise 1079/14
Havířov - Město

spolek

73601

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního obdobíAKTIVA

Číslo
řádku

Dlouhodobý majetek celkemA. 1

Dlouhodobý nehmotný majetekA.I. 2

Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II. 10

Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III. 21

Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV. 29

Krátkodobý majetek celkemB. 737741

Zásoby celkemB.I. 42

Pohledávky celkemB.II. 52

Krátkodobý finanční majetek celkemB.III. 737772

Jiná aktiva celkemB.IV. 81

AKTIVA CELKEM 737785



Stav k poslednímu
dni účetního obdobíPASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Číslo
řádku

Vlastní zdroje celkemA. 7377101

Jmění celkemA.I. 102

Výsledek hospodaření celkemA.II. 7377106

Cizí zdroje celkemB. 110

Rezervy celkemB.I. 111

Dlouhodobé závazky celkemB.II. 113

Krátkodobé závazky celkemB.III. 121

Jiná pasiva celkemB.IV. 145

PASIVA CELKEM 7377149



UPFSME150024, 8.40.1020, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15  Slušovice

Pozn.:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech
rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv
s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny
v aktivech i pasivech , přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.


