
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019 
 

 

SZĽH Infra, s. r. o. 

Trnavská cesta 27/B 

831 04 Bratislava 

 

1. Identifikačné údaje spoločnosti  

Obchodné meno:  SZĽH Infra, s.r.o.  

IČO:    51 054 825  

DIČ:    2120584246  

IČ DPH:   SK2120584246  

Adresa sídla:   Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava  

Obchodný register:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka  

číslo: 122123/B  

Konateľ spoločnosti:  Mgr. Diana Kosová (od 26.08.2017)  

Martin Cibák (od 08.10.2019) 

Ján Lašák (od 08.10.2019) 

Ing. Dušan Mráz (od 26.08.2017) 

 

Spoločníci:   Slovenský zväz ľadového hokeja, o.z.  

 

Štatutárnym orgánom spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o. sú konatelia spoločnosti. V mene spoločnosti  

konajú konatelia samostatne. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosti sa vyžaduje  

podpis konateľa pripojený k obchodnému menu alebo k pečiatke spoločnosti pripojí svoj podpis.  

Dozornú radu spoločnosti tvoria Ing. Martin Kohút (od 26.08.2017), JUDr. Miroslav Valíček (od  

26.08.2017) a Jozef Stümpel (od 26.08.2017).  

Výkonný výbor SZĽH dňa 05.09.2019 schválil nových konateľov spoločnosti – J. Lašák, M.Cibák. 

 

Štruktúra spoločníkov:  

Spoločnosť SZĽH Infra, s. r. o. bola založená dňa 27.7.2017 zakladateľskou listinou, pričom jediným  



spoločníkom je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja. Výška podielu na základnom  

imaní Slovenského zväzu ľadového hokeja je 100 %. Výška splateného základného imania  

k 31.12.2019 je 20 000,-eur.  

 

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti:  

- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- Prípravné práce k realizácii stavby 

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmom 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

- Vedenie účtovníctva 

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

- Administratívne služby 

- Reklamné a marketingové služby 

- Prieskum trhu a verejnej mienky 

- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

- Prenájom hnuteľných vecí 

 

Doplňujúce informácie:  

 

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok (t. j. od 01.01.2019 do 31.12.2019). Spoločnosť  

nemá odštepný závod ani organizačnú zložku, nevlastní obchodný podiel v žiadnej inej spoločnosti.  

Spoločnosť SZĽH Infra, s. r. o. bola v roku 2019 podľa veľkostných kritérií zákona č. 431/2002 Z. z. o  

účtovníctve v znení neskorších predpisov zatriedená ako malá účtovná jednotka a zostavovala k  

31.12.2019 účtovná závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve.  

 



 

 

 

 

2. Povinné informácie  

 

A. Informácie o vývoji účtovnej jednotky  

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dna 27.07.2017 v zmysle §105 – 153 Zák. č.  

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a do Obchodného registra SR bola zapísaná dňa  

26.08.2017.  

 

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické a ani významné riziká a neistoty, okrem všeobecne  

známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je  

stabilná a očakáva sa rast spoločnosti. Spoločnosť v nasledovnom účtovnom období rozbehne  

niekoľko projektov napr. spustenie stavby malej haly vo vybranom meste resp. obci.  

 

V roku 2019 spoločnosť zamestnávala 2 zamestnancov na dohodu o práci vykonávanej mimo  

pracovného pomeru. Spoločnosť nezamestnáva občanov so zdravotným postihnutím.  

 

Spoločnosť má uzavretú zmluvu o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja v oblasti  

kapitálových výdavkov na realizáciu obnovy hokejovej infraštruktúry. 

 

Spoločnosť dňa 12.09.2019 sa zúčastnila slávnostného otvorenie Športového komunitného centra 

v Liptovskom Hrádku, kde je ako investor projektu. Centrum poskytne pre deti ľadovú plochu 

s rozmerom 20x40 metrov, pričom v budúcnosti k nemu pribudnú aj ďalšie. Kľúčovým prínosom je 

skutočnosť, že sa nachádza priamo v areály Základnej školy.  

Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku bude poskytovať deťom z mesta aj okolitých obcí 

ľadové plochu počas ôsmich mesiacov – čiže od septembra do konca apríla 

 

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA:  

 



Súvaha – vybrané ukazovatele (rok 2019, v EUR): 

 Strana aktív  
 Majetok spolu 4 399 756,00 
A. Neobežný majetok 4 259 913,00 
B. Obežný majetok 139 239,00 
 Strana pasív  
 Vlastné imanie a záväzky spolu 4 399 756,00 
A. Vlastné imanie 248 668,00 
B. Záväzky 2 275 308,00 
 

 

Dlhodobý hmotný majetok  

Prehľad o štruktúre a pohyboch DHM v roku 2019 spoločnosti SZĽH Infra, s. r. o. (v EUR): 

Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozem
ky 

(účet 
031) 

Stavby 

(021) 

Veci a  

súbory 

(022) 

Pestova-
teľské 

porasty 

(025) 

Stádo 
a ťažné 
zvieratá 

(026) 

Ostatný 
DHM 

(029) 

Obstaranie 
DHM 

(042) 

Preddavky 
na  

DHM 

(052) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatk
u 

  656 723    575 078  1 231 801 

Prírastky  1 383 806 779 784    1 894 766  4 058 356 

Úbytky       779 784  779 784 

Presuny          

Stav na konci  1 383 806 1 436 507    1 690 060  4 510 373 

Oprávky 

Stav 
na začiatku 

  26 616      26 616 

Prírastky  15 376 208 468      223 844 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci  15 376 235 084      250 460 

Opravné položky 

Stav 
na začiatku  

         

Prírastky          



Úbytky          

Presuny          

Stav na konci           

Zostatková hodnota (NETTO) 

Stav na začiatk
u  

  630 107    575 078  1 205 185 

Stav na konci   1 368 430 1 201 423    1 690 060  4 259 913 

 

 

Finančný majetok (v EUR): 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 3 544 15 
Bežné účty v banke alebo 
v pobočke zahraničnej banky 

84 271 11 065 

Vkladové účty v banke alebo 
v pobočke zahraničnej banky 
termínované 

  

Peniaze na ceste   
Spolu 87 815 11 080 
 

 

 Prehľad o pohybe vlastného imania (v EUR): 

 

Bežné účtovné obdobie 

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: -64 011 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 312 679 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 248 668 

Dôvody zmien vlastného imania v členení:  

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):  

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  

c) emisné ážio (účet 412):  

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):  

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 4  
416): 

 



g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):  

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):  

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): 312 679 

k) vyplatené dividendy:  

l) ďalšie zmeny vlastného imania:  

m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):   

 

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 9 661 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: -73 672 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: -64 011 

Dôvody zmien vlastného imania v členení: x 

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):  

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  

c) emisné ážio (účet 412):  

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):  

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 4  
416): 

 

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):  

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):  

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): -73 672 

k) vyplatené dividendy:  

l) ďalšie zmeny vlastného imania:  

m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):   

 

Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti: 

názov položky Bežné účtovné obdobie 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti záväzky spolu 



Dlhodobé záväzky  1 164 390  1 164 390 

Krátkodobé záväzky  171 595  171 595 

 

 

názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti záväzky spolu 

Dlhodobé záväzky  543 531  543 531 

Krátkodobé záväzky  333 218 12 778 345 996 

 

 

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu  1 164 390 543 531 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti do 5 rokov vrátane 

1 164 390 543 531 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti nad 5 rokov 

  

Krátkodobé záväzky spolu  171 595 345 996 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti do 5 vrátane 

171 595 345 996 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti nad 5 rokov 

  

 

Tvorba a čerpanie rezerv: 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Dlhodobé rezervy spolu            

- z toho:           

Krátkodobé rezervy spolu  250 250 250   250 

- z toho:           

Rezerva na zostavenie ÚZ 250 250 250  250 



 

Komentár k súvahe 

1. Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti. 

2. Spoločnosť neeviduje zásoby, ani časové rozlíšenie aktív a pasív. 

3. Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery.  

4. Spoločnosť neeviduje k 31.12.2019 žiadne súdne spory.  

 

 

 

Komentár k výkazu ziskov a strát 

Prehľad nákladov vynaložených na prevádzku (v EUR): 

Opis účtovného prípadu Náklady na nákup služieb 

Bežný rok Minulý rok 

Ostatné služby (právne a poradenské služby, vede  
účtovníctva) 

21 024 53 107 

Dane a poplatky 563 1 335 

Osobné náklady 42 597 27 424 

Odpisy 223 843 26 616 

Ostatné 1 170 820 213 225 

Náklady na hospodársku činnosť  1 458 847 321 707 

 

Prehľad výnosov  vynaložených na prevádzku (v EUR): 

Typ výrobku, tovaru alebo služby Suma výnosov 

Bežný rok Minulý rok 

Tržby z predaja služieb  301 984 37 460 

Tržby z predaja služieb – reklama 1 564 732 3 900 

 

B. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia 

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné udalosti do dňa zostavenia účtovnej závierky, resp. 
výročnej správy. 



Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 

sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase 

zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo  zreteľný/významný 

pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení , preto nemožno predvídať budúce 

účinky/dopady. Spoločnosť bude pokračovať v monitorovaní potencionálneho dopadu a podnikne 

všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej 

zamestnancov. 

C. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky 

Spoločnosť v roku 2020 bude pokračovať v realizácii niekoľko dlhodobých projektov, ktoré budú 
financované z viacerých zdrojov (leasing, vlastné zdroje). Medzi prioritné projekty patrí výstavba 
a dokončenie malej haly vo vybranom meste resp. obci. 

D. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja  

Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj. 

E. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky 

Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 
dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby. 

F. Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov  - bez náplne 

G. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

Prehľad FO a PO, ktorým SZĽH Infra, s.r.o.; poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, 
prevyšujúce v súčte sumu 5000 EUR a účel, na ktorý boli tieto prostriedky poskytnuté: 

 

Partner IČO Adresa Mesto Štát Účel platby 

ELBE hockey, s.r.o. 
3643406
0 

Vrlíkova 
1181/8 

Liptovský 
Mikuláš SR strelnice 

HKM a.s. 
3663387
9 

Pod Dráhami 
2292/21 Zvolen SR 

administratívne 
služby 

KPUH, s. r. o. 
4623401
2 Kultúrna 32 Bratislava SR minimantinely 

Mgr. Marian Cisár, MBA 
5176821
6 

Záhradná 
702/22 Limbach SR 

administratívne 
služby 

Ondrejka & Partners, s.r.o. 
advokátska kancelária 

4723598
5 J. Kozáčeka 5 Zvolen SR právne služby 

ROLMONT s.r.o. 
6399581
6 

Na vinobraní 
2636/30 Praha ČR rolba 

SQM s.r.o. 
3663494
8 

Partizánska 
cesta 71 

Banská 
Bystrica SR 

poradenstvo verejné 
obstarávanie 



stengl a.s. 
3587342
6 

Sumbalova 
1A Bratislava SR 

centrálny informačný 
systém 

TT Ice-snow s.r.o. 
0708703
9 

Pruběžná 
3210/80b Praha ČR rolba 

Ing. Katarína Valkyová  
5133674
0 Gelnická 14 

Slovensk
o SR 

Administratívne 
služby 

 

 

 

3. Prílohy k výročnej správe 

Prílohou výročnej správy je účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2019. 

 

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 

sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase 

zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo  zreteľný/významný 

pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení , preto nemožno predvídať budúce 

účinky/dopady. Spoločnosť bude pokračovať v monitorovaní potencionálneho dopadu a podnikne 

všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej 

zamestnancov. 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
















	S001_1_1: 4650216
	S001_1_2: 250460
	S001_2: 4399756
	S001_3: 2729324
	S002_1_1: 4510373
	S002_1_2: 250460
	S002_2: 4259913
	S002_3: 1205185
	S003_1_1: 
	S003_1_2: 
	S003_2: 
	S003_3: 
	S004_1_1: 
	S004_1_2: 
	S004_2: 
	S004_3: 
	S005_1_1: 
	S005_1_2: 
	S005_2: 
	S005_3: 
	S006_1_1: 
	S006_1_2: 
	S006_2: 
	S006_3: 
	S007_1_1: 
	S007_1_2: 
	S007_2: 
	S007_3: 
	S008_1_1: 
	S008_1_2: 
	S008_2: 
	S008_3: 
	S009_1_1: 
	S009_1_2: 
	S009_2: 
	S009_3: 
	S010_1_1: 
	S010_1_2: 
	S010_2: 
	S010_3: 
	S011_1_1: 4510373
	S011_1_2: 250460
	S011_2: 4259913
	S011_3: 1205185
	S012_1_1: 
	S012_1_2: 
	S012_2: 
	S012_3: 
	S013_1_1: 1383806
	S013_1_2: 15376
	S013_2: 1368430
	S013_3: 
	S014_1_1: 1436507
	S014_1_2: 235084
	S014_2: 1201423
	S014_3: 630107
	dic: 2120584246
	ico: 51054825
	S015_1_1: 
	S015_1_2: 
	S015_2: 
	S015_3: 
	S016_1_1: 
	S016_1_2: 
	S016_2: 
	S016_3: 
	S017_1_1: 
	S017_1_2: 
	S017_2: 
	S017_3: 
	S018_1_1: 1690060
	S018_1_2: 
	S018_2: 1690060
	S018_3: 575078
	S019_1_1: 
	S019_1_2: 
	S019_2: 
	S019_3: 
	S020_1_1: 
	S020_1_2: 
	S020_2: 
	S020_3: 
	S021_1_1: 
	S021_1_2: 
	S021_2: 
	S021_3: 
	S022_1_1: 
	S022_1_2: 
	S022_2: 
	S022_3: 
	S023_1_1: 
	S023_1_2: 
	S023_2: 
	S023_3: 
	S024_1_1: 
	S024_1_2: 
	S024_2: 
	S024_3: 
	S025_1_1: 
	S025_1_2: 
	S025_2: 
	S025_3: 
	S026_1_1: 
	S026_1_2: 
	S026_2: 
	S026_3: 
	S027_1_1: 
	S027_1_2: 
	S027_2: 
	S027_3: 
	S028_1_1: 
	S028_1_2: 
	S028_2: 
	S028_3: 
	S029_1_1: 
	S029_1_2: 
	S029_2: 
	S029_3: 
	S030_1_1: 
	S030_1_2: 
	S030_2: 
	S030_3: 
	S031_1_1: 
	S031_1_2: 
	S031_2: 
	S031_3: 
	S032_1_1: 
	S032_1_2: 
	S032_2: 
	S032_3: 
	S033_1_1: 139239
	S033_1_2: 
	S033_2: 139239
	S033_3: 1524139
	S034_1_1: 
	S034_1_2: 
	S034_2: 
	S034_3: 
	S035_1_1: 
	S035_1_2: 
	S035_2: 
	S035_3: 
	S036_1_1: 
	S036_1_2: 
	S036_2: 
	S036_3: 
	S037_1_1: 
	S037_1_2: 
	S037_2: 
	S037_3: 
	S038_1_1: 
	S038_1_2: 
	S038_2: 
	S038_3: 
	S039_1_1: 
	S039_1_2: 
	S039_2: 
	S039_3: 
	S040_1_1: 
	S040_1_2: 
	S040_2: 
	S040_3: 
	S041_1_1: 
	S041_1_2: 
	S041_2: 
	S041_3: 
	S042_1_1: 
	S042_1_2: 
	S042_2: 
	S042_3: 
	S043_1_1: 
	S043_1_2: 
	S043_2: 
	S043_3: 
	S044_1_1: 
	S044_1_2: 
	S044_2: 
	S044_3: 
	S045_1_1: 
	S045_1_2: 
	S045_2: 
	S045_3: 
	S046_1_1: 
	S046_1_2: 
	S046_2: 
	S046_3: 
	S047_1_1: 
	S047_1_2: 
	S047_2: 
	S047_3: 
	S048_1_1: 
	S048_1_2: 
	S048_2: 
	S048_3: 
	S049_1_1: 
	S049_1_2: 
	S049_2: 
	S049_3: 
	S050_1_1: 
	S050_1_2: 
	S050_2: 
	S050_3: 
	S051_1_1: 
	S051_1_2: 
	S051_2: 
	S051_3: 
	S052_1_1: 
	S052_1_2: 
	S052_2: 
	S052_3: 
	S053_1_1: 51424
	S053_1_2: 
	S053_2: 51424
	S053_3: 1513059
	S054_1_1: 43504
	S054_1_2: 
	S054_2: 43504
	S054_3: 8280
	S055_1_1: 
	S055_1_2: 
	S055_2: 
	S055_3: 
	S056_1_1: 
	S056_1_2: 
	S056_2: 
	S056_3: 
	S057_1_1: 43504
	S057_1_2: 
	S057_2: 43504
	S057_3: 8280
	S058_1_1: 
	S058_1_2: 
	S058_2: 
	S058_3: 
	S059_1_1: 
	S059_1_2: 
	S059_2: 
	S059_3: 
	S060_1_1: 
	S060_1_2: 
	S060_2: 
	S060_3: 
	S061_1_1: 
	S061_1_2: 
	S061_2: 
	S061_3: 
	S062_1_1: 
	S062_1_2: 
	S062_2: 
	S062_3: 
	S063_1_1: 
	S063_1_2: 
	S063_2: 
	S063_3: 1502139
	S064_1_1: 
	S064_1_2: 
	S064_2: 
	S064_3: 
	S065_1_1: 7920
	S065_1_2: 
	S065_2: 7920
	S065_3: 2640
	S066_1_1: 
	S066_1_2: 
	S066_2: 
	S066_3: 
	S067_1_1: 
	S067_1_2: 
	S067_2: 
	S067_3: 
	S068_1_1: 
	S068_1_2: 
	S068_2: 
	S068_3: 
	S069_1_1: 
	S069_1_2: 
	S069_2: 
	S069_3: 
	S070_1_1: 
	S070_1_2: 
	S070_2: 
	S070_3: 
	S071_1_1: 87815
	S071_1_2: 
	S071_2: 87815
	S071_3: 11080
	S072_1_1: 3544
	S072_1_2: 
	S072_2: 3544
	S072_3: 15
	S073_1_1: 84271
	S073_1_2: 
	S073_2: 84271
	S073_3: 11065
	S074_1_1: 604
	S074_1_2: 
	S074_2: 604
	S074_3: 
	S075_1_1: 
	S075_1_2: 
	S075_2: 
	S075_3: 
	S076_1_1: 604
	S076_1_2: 
	S076_2: 604
	S076_3: 
	S077_1_1: 
	S077_1_2: 
	S077_2: 
	S077_3: 
	S078_1_1: 
	S078_1_2: 
	S078_2: 
	S078_3: 
	S079_4: 4399756
	S079_5: 2729324
	S080_4: 248668
	S080_5: -64011
	S081_4: 20000
	S081_5: 20000
	S082_4: 20000
	S082_5: 20000
	S083_4: 
	S083_5: 
	S084_4: 
	S084_5: 
	S085_4: 
	S085_5: 
	S086_4: 
	S086_5: 
	S087_4: 
	S087_5: 
	S088_4: 
	S088_5: 
	S089_4: 
	S089_5: 
	S090_4: 
	S090_5: 
	S091_4: 
	S091_5: 
	S092_4: 
	S092_5: 
	S093_4: 
	S093_5: 
	S094_4: 
	S094_5: 
	S095_4: 
	S095_5: 
	S096_4: 
	S096_5: 
	S097_4: -84011
	S097_5: -10339
	S098_4: 
	S098_5: 
	S099_4: -84011
	S099_5: -10339
	S100_4: 312679
	S100_5: -73672
	S101_4: 2275308
	S101_5: 896681
	S102_4: 1164390
	S102_5: 543531
	S103_4: 
	S103_5: 
	S104_4: 
	S104_5: 
	S105_4: 
	S105_5: 
	S106_4: 
	S106_5: 
	S107_4: 
	S107_5: 
	S108_4: 
	S108_5: 
	S109_4: 
	S109_5: 
	S110_4: 1005758
	S110_5: 345996
	S111_4: 
	S111_5: 
	S112_4: 
	S112_5: 
	S113_4: 
	S113_5: 
	S114_4: 
	S114_5: 
	S115_4: 158632
	S115_5: 197535
	S116_4: 
	S116_5: 
	S117_4: 
	S117_5: 
	S118_4: 
	S118_5: 
	S119_4: 
	S119_5: 
	S120_4: 
	S120_5: 
	S121_4: 939073
	S121_5: 
	S122_4: 171595
	S122_5: 352900
	S123_4: 66118
	S123_5: 351178
	S124_4: 
	S124_5: 
	S125_4: 
	S125_5: 
	S126_4: 66118
	S126_5: 351178
	S127_4: 
	S127_5: 
	S128_4: 
	S128_5: 
	S129_4: 
	S129_5: 
	S130_4: 901
	S130_5: 901
	S131_4: 1945
	S131_5: 
	S132_4: 1017
	S132_5: 610
	S133_4: 101614
	S133_5: 211
	S134_4: 
	S134_5: 
	S135_4: 
	S135_5: 
	S136_4: 250
	S136_5: 250
	S137_4: 
	S137_5: 
	S138_4: 250
	S138_5: 250
	S139_4: 
	S139_5: 
	S140_4: 
	S140_5: 
	S141_4: 1875780
	S141_5: 1896654
	S142_4: 
	S142_5: 
	S143_4: 
	S143_5: 
	S144_4: 
	S144_5: 
	S145_4: 1875780
	S145_5: 1896654
	V01_1: 1892982
	V01_2: 259539
	V02_1: 1892981
	V02_2: 259540
	V03_1: 
	V03_2: 
	V04_1: 
	V04_2: 
	V05_1: 1866715
	V05_2: 41360
	V06_1: 
	V06_2: 
	V07_1: 
	V07_2: 
	V08_1: 
	V08_2: 214833
	V09_1: 26266
	V09_2: 3347
	V10_1: 1458847
	V10_2: 321707
	V11_1: 
	V11_2: 
	V12_1: 61814
	V12_2: 
	V13_1: 
	V13_2: 
	V14_1: 1108102
	V14_2: 53107
	V15_1: 42598
	V15_2: 27424
	V16_1: 8810
	V16_2: 4200
	V17_1: 25408
	V17_2: 16692
	V18_1: 8380
	V18_2: 6532
	V19_1: 
	V19_2: 
	V20_1: 563
	V20_2: 1335
	V21_1: 223843
	V21_2: 26616
	V22_1: 223843
	V22_2: 26616
	V23_1: 
	V23_2: 
	V24_1: 
	V24_2: 213225
	V25_1: 
	V25_2: 
	V26_1: 21927
	V26_2: 
	V27_1: 434134
	V27_2: -62167
	V28_1: 696799
	V28_2: -11747
	V29_1: 
	V29_2: 
	V30_1: 
	V30_2: 
	V31_1: 
	V31_2: 
	V32_1: 
	V32_2: 
	V33_1: 
	V33_2: 
	V34_1: 
	V34_2: 
	V35_1: 
	V35_2: 
	V36_1: 
	V36_2: 
	V37_1: 
	V37_2: 
	V38_1: 
	V38_2: 
	V39_1: 
	V39_2: 
	V40_1: 
	V40_2: 
	V41_1: 
	V41_2: 
	V42_1: 
	V42_2: 
	V43_1: 
	V43_2: 
	V44_1: 
	V44_2: 
	V45_1: 44670
	V45_2: 11505
	V46_1: 
	V46_2: 
	V47_1: 
	V47_2: 
	V48_1: 
	V48_2: 
	V49_1: 36191
	V49_2: 4043
	V50_1: 
	V50_2: 
	V51_1: 36191
	V51_2: 4043
	V52_1: 
	V52_2: 1608
	V53_1: 
	V53_2: 
	V54_1: 8479
	V54_2: 5854
	V55_1: -44670
	V55_2: -11505
	V56_1: 389464
	V56_2: -73672
	V57_1: 76785
	V57_2: 
	V58_1: 76785
	V58_2: 
	V59_1: 
	V59_2: 
	V60_1: 
	V60_2: 
	V61_1: 312679
	V61_2: -73672


