Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek Gotthardská č. p. 25
ze dne 13.11.20 20, od 12:00 hod

Program jednání:

1. Prezence
2. Zahájení (volba předsedajícího, skrutátora, zapisovatele, ověřovatele, schválení programu)
3. Zpráva předsedy výboru o činnosti za období od poslední schůze SVJ včetně čerpání fondu
oprav
4. Zpráva o externím auditu účetnictví SVJ za posledních S let
S. Seznámení se s platební morálkou členů SVJ a návrh dalšího postupu
6. Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2019
7. Stav fondu oprav a účtu k 30. 10.2020
8. Rozhodnutí o měření skutečné spotřeby vody a tepla od 1:1:2021
9. Schválení příspěvku do fondu oprav a výše zálohových plateb na rok 2021 a dále
10. Správa objektu od 1.1:2021, stanovení rozsahu prací a výběr dodavatele
11. Seznámení se se stavem domu a Plán oprav na rok 2021
1. Prezence

Prezence 12:00 hod., přítomní dle přiložené prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu).
Přítomno 83,7% vlastníků jednotek, shromáždění je usnášeníschopné.
2. Zahájení - volba předsedajícího, skrutátora, zapisovatele, ověřovatele, schválení programu

Návrh výboru SVJ:
Předsedající schůze:

Tomáš Heres

Skrutátor:

Tomáš Heres

Zapisovatel :

Olga Sládečková

Ověřovatel

Inga Karaseva

zápisu:

Nebyly registrovány žádné protinávrhy , následně proběhla volba na jednotlivé
funkce, kdy všichni navržení byly zvoleni 100% hlasů všech zúčastněných.
Schválení programu
Návrh programu byl rozeslán všem vlastníkům spolu s pozvánkou, nikdo z přítomných
nenavrhl žádnou změnu oproti navrženému programu. Proběhlo hlasování o
schválení takto navrženého programu, kdy 100% účastníků program schválilo.
3.

Zpráva předsedy výboru o činnosti za období od poslední schůze SVJ včetně čerpání fondu
oprav
Předseda výboru seznámil zúčastněné s činností od roku 2017, seznámil přítomné s výsledky
hospodaření a jejich vývojem za posledních S let (příloha č. 2 tohoto zápisu), vysvětlil čerpání

z fondu oprav (opravu okapů, výměna kotle atd.)
Následně proběhlo hlasování, kdy 100% účastníků odhlasovalo, že bere tuto zprávu na
vědomí.

4. Zpráva o externím auditu účetnictví SVJ za posledních S let
Předseda výboru seznámil přítomné se zprávou o externím auditu účetnictví SVJ za
posledních S let, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Dále uvedl, že nalezené chyby v účtování budou opraveny do konce roku.
Následně proběhlo hlasování, kdy 100% účastníků odhlasovalo, že bere tuto zprávu na
vědomí.

S. Seznámení se s platební morálkou členů SVJ a návrh dalšího postupu
Předseda výboru seznámil účastníky jednání s platební morálku a konkrétní výší dlužných
částek za jednotlivé jednotky (příloha č. 4), vyzívá všechny dlužníky, aby doplatili dlužné
částky v co nejkratším termínu, jelikož od začátku roku 2021 budou vymáhány včetně
penále.
Všichni přítomní, kteří měli v den schůze nedoplatky, sdělili, že je uhradí nejpozději do
konce roku 2020.

6. Odsouhlasení

účetní závěrky

za rok 2019

Bylo předloženo a vysvětleno hospodaření roku 2019, následně o něm bylo hlasováno.
Hospodaření SVJ za rok 2019 bylo schváleno 100% přítomných vlastníků (příloha č. 5).

7.

Stav fondu oprav a účtu k 30.10.2020
Byl předložen stav účtu a částka fondu oprav k 13. 11 . 2020 (viz. příloha č. 2 k bodu č. 3).
Následně proběhlo hlasování, kdy 100% účastníků odhlasovalo, že bere tyto informace na
vědomí.

8.

Rozhodnutí o měření skutečné spotřeby vody a tepla od 1. 1. 2021
Na základě diskuse bylo navrženo, že od 1. 1. 2021 se bude spotřeba vody vyúčtovávat dle
skutečné spotřeby. Teplo se bude rozpočítávat podle m2, jako doposud. Ten kdo
neumožní odečet počátečních, či koncových stavů všech měřidel vody v jednotce, bude
platit dle průměru všech bytových jednotek přepočtených na m2 jednotky, kde nebude
možné odečet skutečné spotřeby provést.
S tímto postupem souhlasilo 100% přítomných vlastníků.

do fondu oprav a výše zálohových plateb na rok 2021 a dále
Příspěvek do fondu oprav a záloh na jednotlivé jednotky stanoví Výbor SVJ do konce roku
2021 při zachování následujících principů:
a) Fond oprav bude nastaven tak, aby byl naplněn do výše cca. 700 tis. Kč
b) nebytová jednotka v přízemí bude hradit menší částku do fondu oprav z důvodu

9. Schválení

příspěvku

nepoužívání výtahu
náklady na údržbu zeleně bude platit vlastník jednotky, který jí má ve výlučném užívání
d) náklady na úklid teras bude platit vlastník jednotky, který je má ve výlučném užívání
e) náklady na mytí nepřístupných oken bude hradit ten vlastník jednotky, ke kterým tyto
okna přísluší

c)

Následně

100% přítomných vlastníku s takto navrženým souhlasilo.

10. Správa objektu od 1.1.202 1 - stanovení rozsahu prací a

výběr

dodavatele

úklidu budovy
Na základě jednání Výboru SVJ bylo rozhodn uto o prověření možností správy a
formou externích dodavatelů. Předseda SVJ obeslal firmy s poptávko u těchto prací.
Na základě obdržených nabídek proběhla diskuze přítomných vlastníků . Návrh předsedy
vlastníci
výboru SVJ byl zachování stávajícího stavu realizace prací panem Kavalírem. Ostatní
.
navrhli realizaci těchto služeb na základě nabídky firmou JiViŠ, s.r.o. od 1. 1. 2021
pro a 48%
bylo
vlastníků
ch
Poté proběhlo hlasování k tomuto protinávrhu, kdy 52% přítomný
z přítomných vlastníků bylo proti.
Tím byla schválena realizace výše popsaných služeb od 1. 1. 2021 firmou JiViŠ, s.r.o.
ci s
Dále uložilo shromáždění vlastníků předsedovi SVJ podepsat novou smlouvu o spoluprá
panem
s
ci
firmou JiViŠ, s.r.o. v co nejkratším termínu a zároveň nevypovídat spoluprá
Kavalírem, dokud se nepodepíše smlouva s novou společností.

11. Seznámení se se stavem domu a Plán oprav na rok 2021

do
Výbor stanoví plán prací hrazených z fondu oprav na rok 2021, týkající se zatékání
qomu, vymalování společných prostor, hloubkového čištění dlažby.
že bude dluh
b) Práce, které snesou odkladu, se nebudou z fondu oprav realizovat v případě,
všech vlastníků v kumulaci vyšší než 80 tis. Kč .
oprav, jedná
c) Předseda SVJ zajistí založení spořícího účtu, kam bude přesunuto 80% fondu
se o účet se kterým nebude moci nakládat správcovská společnost.

a)

S výše uvedený m souhlasilo 100% přítomných vlastníků .

V Praze, dne 13. 11. 2020

předseda

SVJ
Tomáš Heres
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48153/226615

15474/226615

13262/226615

62489/226615

15769/226615

13372/226615

37314/226615

Heres Michael Mgr., Řeznická 661/19, Nové Město, 11000 Praha 1

Heres Tomáš Ing., Řeznická 661/19, Nové Město, 11000 Praha 1

SJM Heres František PhDr. Ing. a Heresová Jana MUDr., Řeznická 661/19, Nové Město, 11000 Praha 1

STRATWET, s.r.o., Gotthardská 25/7, Bubeneč, 16000 Praha 6

Tajga Trading Estate s.r.o., Gotthardská 25/7, Bubeneč, 16000 Praha 6

West Consulting Group Bohemia s.r.o., Závěrka 2369/14, Břevnov, 16900 Praha 6

20782/ 226615

Podíl

Bubnova Olga, Gotthardská 25/7, Bubeneč, 16000 Praha 6

-

---.-

A.Scorpion, spol. s r.o., U Kovárny 28, 25231 Všenory
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v Praze, dne 13.11.2020, 12:00 hod

Prezenční listina ze schůze Společenství vlastníků jednotek Gotthardská č.p. 25

Ano, Tomáš Heres

Ano, Tomáš Heres

Na základě plné moci
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Zpráva předsedy SVJ od poslední schůze - prosinec 2017
Rok 2017
Koneční stav účtu

Dlužné částky ke konci roku
Konečný stav fondu oprav
Přebytek na zálohách
Upravený konečný stav fondu oprav
Stav účtu + dlužné částky = kolik by mělo být na účtu

812 551,86
121949,00
913 867,38
1811,00
915 678,38
934500,86
18 822,48

Rozdíl

Čerpání z fondu oprav 2017
Oprava kotelny - výměna kotle+ další práce

166 516,35

Oprava po zatečení
Montáž sloupku

36119,00
1815,00

Oprava čistícího stroje - garáže
Drobný nákup - kavalír - průběžně

17 771,00

2 844,00
225 065,35

Celkem
Rok 2018
Koneční stav účtu

706 827,44

Dlužné částky ke konci roku
Konečný stav fondu oprav
Přebytek na zálohách
Upravený konečný stav fondu oprav
Stav účtu + dlužné částky = kolik by mělo být na účtu

486 644,00
975 559,40
199 455,54
1175 014,94
1193 471,44

Rozdíl

18456,50

Čeroání z fondu oorav 2018
Opravy kotelny

16 934,98

Oprava požárních dveří
Oprava spáry nad oknem - Tajga
Vícepráce Kavalír
čerpadlo

Drobný nákup - kavalír - průběžně
Celkem
Rok 2019
Koneční stav účtu
Dlužné částky ke konci roku
Konečný stav

fondu oprav

Přebytek na zálohách

Upravený konečný stav fondu oprav
Stov účtu + dlužné částky = kolik by mělo být na účtu
Rozdíl

1500,00
5 854,00
11500,00
3 790,00
20 540,00
60118,98

872 521,12
510 946,00
1219 976,93
146 358,69
1366 335,62
1383 467,12
17131,50

Čerpání z fondu oprav 2019

Oprava garážových vrat
Klíče pro popeláře
Záložní baterie
Oprava venkovních schodů
Kotvící oka do fasády
Opravy kotelny
Drobný nákup - kavalír - průběžně
Celkem

3 824,00
2 259,00
6 055,00
2 904,00
12 084,20
25 965,00
21946,81
75 038,01

Rok 2020 - stav k 13.11.202 0

stav účtu

483 326,24

Dlužné částky
stav fondu oprav
Stav účtu + dlužné částky= kalik by mělo být na účtu

456 796,00
776 734,62
940122,2 4

Rozdíl
Čerpání z fondu oprav 2020

Zásobník TUV
Měděné okapové žlaby
Drobný nákup - kavalír - průběžně
Celkem
Z FO do konce roku 2020
2x Kane výtah
lx expansní nádoba - výměna

lx oprava kotle
Na základě schůzky v 1/2 roku
Změna a zafixování sml. plyn - úspora cca. 30%
Změna a zafixování sml. elektřina - úspora cca. 10%
Nastavení EL, PLVN, VODA - inkaso

Vydefinov ání prací v objektu
Oslovení správcovských firem
Provedení auditu za posledních 5 let
Aktualizace webu a správa SVJ - průběžně

163 387,62

121205,0 0
549 378,00
29 018,00
699 601,00

30 695,57
18 316,00

? Zatím neznáme náklad

Ověření správnosti vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za období

2015-2019
společnosti

Obchodní jméno: Společenství vlastníků jednotek Gotthardská č.p. 25
Identifikační číslo: 28872860

Vedení účetnictví
Společenství vlastníků jednotek Gotthardská č.p. 25 předložila deníky dokladů, soupisky analytických

účtů s konečnými zůstatky a účetní závěrku vždy k 31.12. každého roku, které obsahuje i rozvahu a
výkaz zisku a ztráty.
Ověřila jsem zaúčtování jednotlivých účetních dokladů podle hlavní knihy, která j e vedena v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka zobrazuje podkladové
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení skutečnosti s některými výhradami.

Výhrady k účetnictví roku 2015
Nebyl předepsán předpis záloh na byt č.9 analytický účet 311129, č. 10 analytický účet 311130, č. 14
analytický účet 311134 všechny předpisy a úhrada záloh se prováděla na předpisu záloh pro byt č. 12
analytický účet 311132.
Konečný zůstatek účtu 311 Odběratelé v Rozvaze je 268 284,- což je podle tabulek na webu nereálné,

jelikož dluh na konci roku měli pouze Bytč 2 ve výši 13 918,- Bytč. 7 ve výši 51 534,- a Bytč. 3 ve výši
6311,- Je třeba narovnat počáteční a konečné stavy a opravit Rozvahu.
Počátečný stav účtu 321100 Dodavatelé je chybný, měl být na základě faktury z roku 2014 ve výši

9 680,- a byl ve výši 15 198, tím pádem i konečný stav účtu 321100 je ve špatné výši 22 481,- a měl by
být 16 479,-(přijaté faktury 6 799,- a 9680,-). Je třeba následně upravit i Rozvahu.
Účet 644100 úroky z BÚ je ve špatné výši, jelikož od úroků z bankovního účtu měla být odečtená rovnou
daň z úroku uvedená na výpisu, ale je to nepatrná částa v řádu dvacetikoruny za rok. Následně by se
měl upravit Výkaz zisku a ztrát.

Účet 932100 nerozd. Zisk, neuhr. Ztráta dle mého názoru nemá co dělat v SVJ, které nepodniká a
nevykazuje žádnou výdělečnou činnost. Možná se jedná o historicky zaúčtovanou částku, konzultujte

to prosím s účetní.
Přeplatek za elektřinu ve výši 4438,- měl být účtovan rovnou v únoru na účet 314224 a ne na 211100

Pokladna. Jelikož se hotovostní pokladna v daném SVJ vůbec nevyužívá.

Největším problémem vidím odlišné zobrazení nákladu SVJ a spotřebu fondu oprav v účetnictví a ve
vyúčtování, které se provádí na stránkách gotthardská.cz.

Z účetnictví byly náklady SVJ 1 235 863,01 a použitý fond oprav byl 104 508, celkem tedy 1 315 804 Kč
utracené za celé SVJ. Ve vyúčtování pak byly náklady SVJ 1 219 474 a použitý fond oprav 96 330 a
celkem tedy 1 315 804,- Nepatrný rozdíl 24 567Kč(méně než 2%) nejspíše bude způsobený odlišným
propočtem zálohových faktur a konečných faktur za spotřebu vody, energie a plynu. Každopádně to

nepoškozuje vlastníky bytu, ale mělo by se to napravit.

Výhrady k účetnictví roku 2016
Nebyl předepsán předpis záloh na byt č.9 analytický účet 311129, č.10 analytický účet 311130, č. 14
analytický účet 311134 všechny předpisy a úhrada záloh se prováděla na předpisu záloh pro byt č. 12
analytický účet 311132.
Konečný zůstatek účtu 311 Odběratelé v Rozvaze je 117 334,- neodpovídá tabulkám na webu, kde je

dlužná částka 113 635,- Je třeba narovnat počáteční a konečné stavy a opravit Rozvahu případně
vyúčtování na webu.

Účet 644100 úroky z BÚ je ve špatné výši, jelikož od úroků z bankovního účtu měla být odečtená rovnou
daň z úroku uvedená na výpisu, ale je to nepatrná částa v řádu dvacetikoruny za rok. Následně by se
měl upravit Výkaz zisku a ztrát.
Účet 932100 nerozd. Zisk, neuhr. Ztráta - stejný názor, jako v popisu minulého roku.
Přeplatek za elektřinu ve výši 6182,- měl být účtovan rovnou v únoru na účet 314224 a ne na 211100

Pokladna. Jelikož se hotovostní pokladna v daném SVJ vůbec nevyužívá.
955300 dl zálohy FO na straně DAL by mělo být 120 000, tím pádem bude úplně jiný konečný zůstatek.
Pokud se účetnictví za rok odevzdává stejně jako u s.r.o. v březnu, jdou dohadné účty udělat na koruny,
jelikož vyúčtování za služby chodí v únoru. Tak by se dohady na konci roku 2014 pro rok 2015 mohly
stanovit přesně na elektřinu 359 317,- a pro plyn 67 671,- a byly by ve výši 426 988,- a ne 475 654,Stejně tak i pro další roky.
A pak problem zůstává stejný - odlišné zobrazení nákladu SVJ a spotřebu fondu oprav v účetnictví a ve
vyúčtování, které se provádí na stránkách gotthardská.cz. Počátečně i konečné stavy FO se liší.

Částka zaúčtovaná Interním dokladem 02/2016183 462,- není podložená, ve vyúčtování na webu není.
Faktura za frekvenční měnič 47/2016 měla být zaúčtována na účet 022 samostatné movité věci.
Nebyla vyúčtovací faktura za vodu.

Výhrady k účetnictví roku 2017
Výhrady stejného charakteru jako v předchozích dvou letech.
Jelikož nebyla zaúčtovana faktura za vodu, jsou špatně odečtené zálohy na účtě 314222 za vodné a
stočné.

Výhrady k účetnictví roku 2018
Výhrady stejného charakteru jako v předchozích letech.

Výhrady k účetnictví roku 2019
Výhrady stejného charakteru jako v předchozích letech.

První stanovy- notářský zápis 26.2.2009
nejvyšší orgán společenství, svolává minimálně jednou ročně Výbor, jednání
shromáždění organizuje a řídí předseda Výboru.

Shromáždění -

Výbor- Ing. Tomáš Heres, Olga Bubnova, Inga Karaseva
IV. 7 c) výbor rozhoduje o výši záloh
IV. 7 d) výbor odpovídá za vedení účetnictvní, sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke
schválení
IV 7 f) dohody o provedení práce do výše 500 000 sjednává výbor samostatně, dražší na základě
výběrového řízení.

VII 2 d) příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce,
modernizace domu se stanovují poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných
částech domu, neurčuje li písemná dohoda jinak
IX 2 O vyúčtování záloh rozhoduje shromáždění jednou ročně

Další stanovy- notářský zápis 11.12.2017 nejsou zveřejněny na OR
Výbor nebyl svolávan jednou ročně.
Výbor se schází nejméně 4 krát ročně. Výbor má tři členy - Ing. Tomáš Heres, Olga Bubnova, Inga
Karaseva.
Rozhoduje o výši záloh a o způsobu rozúčtování úhrad na služby na jednotlivé vlastníky. Rozhodnuto
bylo na pokračování schůze li.část. Všichni přítomní souhlasili se způsobem rozúčtování záloh dle
záložky Hospodaření - Výpočet zálohových plateb ze stránek gotthardska.cz při tom byly také
odsouhlaseny náklady použité z fondu oprav.
Výbor zajišťuje, že i nadále vše o hospodaření bude zveřejňováno na stánkách gotthardska.cz.

Návrhy:
tam jsou
Doporučuji zaheslovat stránky, aby přístup měli jenom členové SVJ, jelikož

velice citlivá data.

s bankou je velice nevýhodná,
Veškeré smlouv y jsou z roku 2009 a nebyly obnovo vány. Např. smlouva
t lepší podmín ky.
měsíční poplatk y kolem 300 Kč. Pokud by se obnovil y, daly by se vyjedna
přeplatky více než
Doporučuji požáda t o snížení záloh na plyn, ve vyúčtování jsou obvykle

100 tis.

za adminis trativu, kde odváděl
Na druhou stranu jelikož pan Ing. Tomáš Heres neúčtoval vůbec nic
ch gotthadská.cz, pracoval
velice komplik ovanou práci ve správě a doplnění dat na webových stránká
zadarmo, tím SVJ ušetřilo dostatečné množst ví peněz.

až 2019, mohu sdělit, že žádný
Po prozkoumání veškerých faktur a bankovních výpisu za roky 2015
uzavřených smluv nebyl
odtok peněz z účtu mimo úhrady faktur, zálohových faktur a plateb na základě
proveden. Faktury se hradí řádně a včas.
ali skutečnosti.
Je však třeba provést opravy v účetnictví a ve vyúčtování, tak aby odpovíd

V Praze dne 05.11.2 020
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Celkové dlužné částky za jednotku
Poslední aktualizace: 13.11.2020
měsíční částka
Aktu ální výše dluh u
Jed notk a - maj itel
11 006
Ne byt 1 - Heres Fran tišek
,,
8 069
52 768
Byt 2 - Stra twet,s.r.o .
·'
7 333
153 549
Byt 3 - Tajg a Trad ing Esta te,s.r.o.
6 936
Byt 4 - Here s Fran tišek
7 978
, 7 978
,, ' '
Byt 5 - Here s Mi_c hael
7 299
'
I
Byt 6 - Here s To máš
.,
9 608
35,624
Byt 7 - A.Sc orpi on,s .r.o.7 704
53 928,
~yt 8 - Wes t Con sulting Gro up,s .r.o.
6 797
13 594
..
Byt 9 - Bub nová Olga
8 935
17 870
Byt 1O - Bub nová Olga
7 669
Byt 11 - Here s Fran tišek
,714 6
I 14 292
Byt 12 - Bub nová Olga
6 861
'
o
Byt 13 - Here s Fran išek
784
6
1~ 568
Byt 14 - Bub nová Olga ·
644 7
4q1129
'
Byt 15 - Wes t Consulting Gro up,s .r.o.
6 928
484 96
Byt 16 - Wes t Consulting Gro up,s .r.o.

o

o

.

'

~.

·•- ,L

o

o

Celke,:n

456 796

měsíční částka

Dluh celkem
Wes t Consulting Gro up,s .r.o.
Bub nová olga
A.Scorpion
Stratwet
Tajga Trading Estate

147 553
59 324
35 624
52 768
153 549

21 079
296 62
9 608
8 069
7 333

I
2019 - konečný stav hospodaření - SVJ Gotthardská
Příjmy SVJ
Předepsané zálohové platby majitelů jednotek

Z toho příspěvek do fondu oprav
Celkové příjmy

148200 0,00
120 000,00
136200 0,00
1 175 014,94
120 000,00
75 038,01
121997 6,93

stav fondu oprav
Příspěvky do fondu oprav
Spotřeba - fond oprav
Fond oprav - konečný stav
Počáteční

1366 335,62

Upravený konečný stav-pfe sun HV 2019 do fondu Oprav- PS 2020

Náklad y SVJ
Výdaie na vytápění
Vodné a stočné
Náklady na výtahy
Náklady na el. Energie společných prostor
Náklady na správce
Náklady na bankovní a jiné služby
Náklady na odvoz odpadu
Poiistné budovy
Náklady na revize
Náklady na čištění střechy
Náklady na vedení účetnictví
Celkové náklady

320 760,00
239 538,00
40 636,21
131146 ,00
346 000,00
7 148,96
31 278,00
44 665,00
7 079,00
8 665,30
38 724,84
121564 1 ,31
146 358,69

Přebytek/ ztráta z hospodaření za rok 2019

Dluhy vlastníků jednotek vůči SVJ
Jednot ka

Nebytový prostor 1 - František Heres
Byt 2 - Stratwet,s.r.o.
Byt 3 - Tajga Trading Estate,s.r.o.
Byt 4 - František Heres
Byt 5 - Heres Michael
Byt 6 - Heres Tomáš
Byt 7 -A.Scorpion,s.r.o.
Byt 8 - West Consulting Group,s .r.o.
Byt 9 - Bubnová Olga
Byt 10 - Bubnová Olga
Byt 11 - Heres František
Byt 12 - Bubnova Olga
Byt 13 - Heres Franišek
Byt 14 - Bubnová Olga
Byt 15 -West Consulting Group,s.r.o.
Byt 16 - West Consulting Group,s.r.o.
Dlužné částky celkem ke konci roku 2019
jstav

účtu ke konci roku 2019

Stav účtu + dlužné částky = kolik by mělo bát na účtě
Konečný stav fondu oprav + přesun přebytku na zálohových platbách

Dluh k 31.12.2 019
0,00
40 558,00
80 219,00
0,00
0,00
0,00
34 224,00
0,00
81 564,00
107 220,00
0,00
85 752,00
0,00
81 409,00
0,00
0,00
510 946,00
872 521,12!

138346 7,12
136633 5,62

