
zc'FISurlz-DI'^\/r^r,zc..qsutlz-q@uulelupod :1reu_e

z0z w0 LLS :xeJ,90(, Et\ LL; ipt
02fl680t:?I

P^oIJ?lpeII euarl
d1sno197 IeuIqZ

:JuleQn
:BlsoJels

:lle^odnlsez ecl^oulsnJd coqo

rtlytugu lepod elpJd os tuJutspz (pgJ lulo4uol) elortuol o ,'qS 
ZtOZtggZ,? euol?z gL S elpod 6rc2:;":';Z,eup pue?uoln

E eprluor e1 ;ue1gnod ulugpe;d gLoz'o'il eup eueipqez'6tftd erorruo) .,cqo 
nrze^s ,rilrron;qdp e Brlac qcdungdsorues qcjur,rrozn tuerLpooioq iugngdinb*Jjd; ,.qs 

toozloz r 
.Q 

euo>rvz?perrpz eu

p oueruJeH euep '6ug :!upiunolzoJd urluezg duelgnod JoloJluol
:leuo1Ia fu?runo{zo{d

ecr^outsnid zi ggl
0gg ecl^outsnJ6 'ocrnoulsnJd peJn luceqo:! u gul nolzo{d ;uepeao.ld olsll,tl

(gupuno>1ze;d ?u?euo>t) 6tOZ 
. 

e 
.gZ - 

6t OZ 
. 
t, 

. 
tZ

fiugunolze,ld nup) g!02 .6 .gz- 910z.6 .92 :rlcoup o^ ollu?omrsn os lugunorzeld

8l0z {or ez

ecr^outsnJd zv ggl
oge ect^outsnJd

act^outsnJd saqo
!uloJluol !uel?ppo
dlcrurouo1e Joqp6

afer4 oqgysu.;17

??9L8ZO0 :?l '.eclnoulsnrd ocqo
luo{Bpodsoq Figruno{zo{d n4pelsdn o

OY :l/8 1,02, l90Z' ? e 
^VNZ

o>E gtlztLorz, dsn)
el?euz gaosds

o\a grcztllnzv 1zn>t

lceupef ogs19

pAouBuIJoH aueyl '6u;

eqoso lupeJn Buelgnod

ultz 06 t91
'rc,leaoflgruoJ .{t

eleq oqglsu;17 pe;qr d1s[bry

6toz euzoJq '82

unlep

luounlop dugugrqc :acelUtsely
PE{tr f4sfery Irt-l



Z

"9LOZ, 

',Ll. 'g eup ecqo nolsoJBls oualg^
'i)- i d e i " [pou,py bs i E j ;;,ilffi;i ;3i'dfr9 3f 

qriJffil::Tl3;::iff
'Lt 'LZ oup ocqo ure4sleldnrs'z ouer'ng _3i39 

gJr\3ilT#:-"fi;3ti3
ouol9^tlcs - ?)l t88 Lgt o rylepdn e ndrtud rr#ii - "o 'l"t,i"lt"do gnolpodzop
po ougu[e,1a^z'groz.0,, .! oup ocqo uro^rs;e1;dngsez.ouerp^L.rcs ,rrof L6o.toru"Xl

ecqo nolsorers ouerg^r.fcs - nlgodzo.r p,ripi n ;il;ejd: g .;,**rrdo gropodzoy
po ougufele^z,gLoz.or, .f eup ecqo ue^lsleldngsez ouerg^qcs ,rroatboi SrS ecqo notsoJpls ouetp^qcs _ npodzoi lcuu'^,(irnseJd _-;:iiil*rroo gnolpodzog

sLoz 's '62 eup ecqo ue^ls;e11dnlsez oya!,p^rlcs,,Broz 9J9rz"?rt":ilXXli?1"#
ouel9^tl3s - ?v OO0 t99 o nlepfn e ryrufui'rrbif,E Ii lp 

iuiteoo gnolpodzoy

ruduene.rdn s npelnos- I elgepodsoq ceqo ,,n1podzo.r oqgr"n"rdn*?:Ta? Allu!? nlBp olnluol >t {ufrld prrolfic ,o/o 
g,l

p,roir ec 
: 
n1er 6erco' ure u p ?? 

",,"a6j,!r 
o6 r"d Jlt :!]rtt"g i;irlt l # 

gr 
".t;$

po ougufe;e^z.gtoz.g .6e eup scqo ue^ls1e1dn1sez ouarp^r.{cs ,rrortb% SrB acqo norsorels ouerp^qcs - n190dzoi lcupr^ iirni"ro --g:ii;ercoo gnopodzog
gtoe '9 'r..oup ecqo uo^lssevdnlsez ouarpr\r{cs 'gr0z 31962":r'"ffY.'xil?ril3 ouel?^r,lcs ,?y 

o0o oo9_z o lug^ocueug 1ue71us-,g!- o6o-ooo g o r3ufqd ,py
000 009 o t1[epdn luegdnz e n19odzo.r rcurii n ,tuns"1i'- iYi rilh"oo gnolgodzog

po oupu[a;e^z'gtoz '9 '/ aup ocqo ua^Fleldnlsez.ouotp^qcs -,ro3l?1rr.3l acqo nolsoJels ouot?^rtcs _ n;podzo.r lcrupJ 
^ 

irn."ia li,:i ,Gpdo grolgodzog
po oupufe,le 

^z 
'gloz 'g '/ eup ocqo ue^lsgegdnlsez oualp^r.lcs - ,ror1'ro9rrt.$l ecqo norsoJeF ouorg r.rcs - nlpodzo ptugr'n',{un;Jd:;1;laledo gnopodzog

po ougufe;e 
^z'groz.9 q 

"up 
ecqo uro^ls;eldnlsez ouet?^r.lcs _ ,rof lro?nl 

"!rE
ecqo nolsoreF ouerg^r.rcs - npodzo.r rcuii n runserd :-i':;i*I1edo gnolgodzog

ru'pesezurleT;'qrau,,"J#Ji:i.HJ,3ffi }llffi;,"4if iJ$,ff HL1UI}xX,
ecqo ue^s,a';dnlsez il ooo oo9 eu euasdrz errq e)lsp? ,.#rri;gl#lr:,ll usoutuol;;deu otlel opedUd n 

-e-gpedyld 
urgn;poupef 

^ ?y .sl] 
001 op u?ruz qcdnolgodzor rulugpgnord"nporels"ip o2:zl. '6 aup orupnd6'scqo o^lsro1;dn,se7

.epo4nold orlgnolgodzo.r I;plne.rd llp,J scqo 1ue;epodsoq es olosnuau 'sLoz'L'l pe;d uesenqcJ rtq-eLoz >rcji'er-nnbar", ',{riil;I,ilol ,r ueporqzn

luelgedo
pnolgodzog

euoanord
oqgnolgodzo.l

elp!Aerd

;'dn en nr?^n no*pd:.",r-.? a_)! ':tr 0oo I $^^ e^JrrgJ?.^n s rle11pod 

^l),r;!L0xo9.f
e'geg o! rgfn en efepdn '?) 'srie'bee 6ir$4n en ru[;d lenoqesqo n1godzo.r qJ^pN

I B^o q e sqo - n roJ B rr.?y ! t 
"= 

nwo a=i',..?,l iJ lJ l"#iff i,fi?&"#, ioo X,"lilfli ulstlr^'u s nlodg 'Lloz'zL 'gl 7e Lroz'r-L'Bz qceup ea-r3i1itpelo tlctglqpzod Ju?uz e^ '6lpodzo.r rrcl_lryazq rrcerprnerd qgl"lpiolr-J,Ior"Jborrogz ureuo)tpz os npelnos n ugufelenz leqodzo.r rtq eqop6o'qqrorli"r" A i ft .zL .gt 
ze Lrcz 'Ll'82 .{ceup en uegpnr(n ureqosrSdz rrlrppi rrq bio2'ioi'e"u'npoozor qJ^?N

gsouureqd s;do6
nl?odzoi rUAgN

;lsouueqd qnlq

luaunlop dugupqc :sce)Usely

glsouuesgd gueunolzo{d .V



c

'qceup uc4ulats a^ ecqo qcprugrrs--r,rcdnoqerur eu eueggnrn lue,lepodsoq IuPunolzeld o engtdz ep(q gqopoi le1cfuo1lqe, A'gL.z 'g 'e ze '9 .8, qceup e^ ecsep ,upe,n euled.eu upu[e;enz trq &et>t ,iioZ'ii, J= ilpn oqgu?eJ?^pz nqJ^Pu RSP?nos el(q Lnz 1or bz eiq6 ruel'epo'ol6q'tuiqrnolze,.d o engrdT

1 
rroilJd qcesn-?ula?^ ,r,roorrp"iqfiJf$*" 

qcdnoqem eu rlsap Jup?ln nn;qcrE

e u qib u p' qcd, ra* il ecsep j u par n 
"r 

ru..irTllrilf l,t 5:l Ti[Jif,,'j3,?i#
Bu sr,z 'e .s 

ze 
.e .r, 

L qcoup en usurepnz r,a_qospdz urflppr ;ili:rffiiJrf^"#
- sr,z e / oup 

"ol' 
#,^l.i;#'i;l*r'^;:'1ffiijl x,,1"-"Jf,j:ffi?#;

I ecsop ruporn euned 
?\!!oz'.,L 

'st p .tt 
-.sz*"ro"j,l"rJir3:#t^['fl"lr"fl oqgnolgodzoJ qJ^tsN .tzoz 

tues?^s uielei s.LLo;- .it, .gt^po ocqo qcarupJls t{cA^oqo,u eu ugufelenz et pelqfn 4nopo'aio-r_lu5i9"^r;; oii"i.: y7g7 ze.6Loz pt nlpodzo.r lqopqo eu LLoz'zL'bL oup ocqo on1sj61an1sez oriienips pqqin lu6?od;fiJii per,.{4n dqop?upers

e u sqo pod u,,,, o,,# 311 
-li ri i.tr i 

f, 
tf ffii,i ;i"";Hf"lffjL:?dffi ilfl dqopgupe;1s e nlpodzo.r qrngu uelgnqcs r.xidztdeoro elliqo'',iq ,roz.zL .il eue

- ?v 86z 61, ocrse? 
^.gp.og=l. 

iili,'":',t,:,:--,,#:t?Ji';1"",ilfi:3"l",Srbffit;ii

?)00oooe?ysr?r!,'3"%t3f!,"^,'3',339,S1i;,h"ff t".q$Zyi' jir:;jl 'zz eup az uasrdop bualpps nuadstfi-isdn et,tq *iirlri,Lbio'r*?qo .?y 
ooo 099 gz o-rd e pv 000 009 gr4r oro i"neo.ul'u#^ir.'rrq-b-r.#-1o, 

", 
nlpodzo.r 1

Npel\?Z e elolg p)tsJeleru ece4ue6lo ilolnQds,ld ele^ozqzgl,g7 acoJ 
^ ;l#

.!u9^ocueug op;ged lfoqo- rtry9ps.qqfepfn en p r?^n murqBz qcaufud 
^ 

ocqo eageUdn*e'ilueSeu'sn_e nlpodzor nqr^?u n /tptq ?uq,{qc
e e 8, r n ur tu d *" *3il 3 Xo f8if fi ruH,? H i ;].39 3,,3"1#J5,yffiil sss
rsdr er nr?nn {>*Hds - ru,up^ocuBuu s e 

?._o_os_9es /r 
.sr} 

nrepdn -3[SirtTq; 009 gtg 6I 
.s!I 

nuhd uafqo r;a1eze1n tuiluzeapl-ei ,."reiiq;.inq acqo legodzoy
eup ocqo uenlsleydnlsez uerp^qcs e usupefod ilq gloz ror eu 

"rt'j?SrfjrJJ 
lepodzo.r duelgnqcg

1!.1o!zorcuas^ponsrg:s,::1"1-r-,il#tT^""il"lr;:tffi :$,Jfi$?f ffi:s8 oeeg S eu eznod ue?o.rretd i^q l6i;-dJrnleoi,'zdioqilil;;e, % *,Lu {,u* ntep otnuol I [tufgd 9^o4ac 'o/o OL t1,le, irt;ldr-d;;;':li.re >l ,ru{q e[epdn ?^o4oc 'n;er6e.red ur?upp? eu uee-oriri,ia nppl^ i"io?,=[] ri,i", ercz.zL.w>t
n' r u oze uo zeq r c Brop r.r 

:ogry-l I;[:Xi:f fTl,?il li:il]liffi iXEt "J#: qcdnopodzo.r urtuQppnoid'n$irels sibi o, 
.Lg oup o,;,1pdi.ecqo o4s;a1dn1se2

'zL 'Le eup mqo nor.:o,r-",: ouer?^r{cs - 
}_ooo ;'::,lrln::rtillSrtf^=r'grl; 000 r o n[ep4n ruozlus '?y ooo obe'o nu,?,riJlGs:d^; _ sruil;;edo ?norcodzox

ocqo no)sorers ouore^rrcs - nleodzo.r rrrp,.18i.E $!o9"lT,ll3[r31"#^s,,rgHJi et0z.z,L,.oz po ougufqenz ,gloz.Zt.ii 
"rp 

acqo notsorels ouep^qos - ?) Bz9 6?v: ntep4n e nuifil'aluesd;z-_"li1iftJiroo snopodzoy gr0z'Lr '2, po oupuB;enz ,gvaz--zi",g,, 
eup ecqo tuenlsle1dn1r"i o,iiipi,irE

lueunlop fuguprqc :acBIUselX

lepp dupergagT

tulcezrue6to
w$ue4p 4lolezeln

rqcguzengz

JUOAOUeIS



b

eu ouol?^o _?)l 91.0 Ogt $d^ en luegedza!.e.2_cos luecnillsu! s,up^ol?nz _ ggg - zegn-gnopzur eu ouelgno _ 
?y Z[g gga lg{^ in tcueu}s?uez - 1,ee 

_
rn11a1 qcd1go? n,4u>t eu ouelpno-- ?x 09t9 ogs 9 is,In e^ glate^epop - tze _

lepp dnorsnn eu ouel?^o --iy oIl plo_ZGd^ 
";.niiin 

?qopoqnotp _ Lsr - :L{col?n eu A>peagz ele^opt^e ceqo 1y'g7,et :iiy

Ilngpelqod gupg? 9rg nnn eu fugnoprne {;[qeu 1LOZ.ZL ,Le>t

e tsd - ?) 690 zr L.ltfl 
ea {ynspelqod 

9lq 
nt?n Bu ete^opr^e coqo sLgz :gp.[ip; 'nlngpe;qod ?up?7 g L e nipn. bL,tupnopffi,tr 

^qeu 
il02, 

. 

Z L 
. 
Le >t

Ipeqo srdpa;d - ?y 9OZ or rsln eA t t? _

nupor^ euacelds 'one;p * lTf"l_?iflf:ili;.tlTl?li jffiHX:: 
;i;: :qcet?n Eu ete^-opt^elygpelqod ceqo gt,oz ,er1}y

rso u zn r sq o 1 uner do p - ?y o g?. .., "r,. ffi :,:'fg,i,ff iil,?,=.r?fr'i*il 6rt:
zz,Lwoue,.^*,,* 

j,'#0,,1,,i",j1,ilfl ,;3;:i&p,1:;,:fj^ffi ,;tffi i#;ffi ;
ntoJ Jtep^t? 

.1 ez u,upuzgd 
-s 

1selqnb, - af bidi "r1spp ^ 
Hdo erg 

_
?) 690 zf L eclsp? 

^ 
llsouur? lrl^Bnt = ,trr;ipqiii iiE 

_

&n14e1gueprn z 
,er^oroqel {4e1dod - ?)-06,/ze zzr ec}sts? 

^rr"i:'j;jd:ftit: :LlcolQn eu el:jl-oll 
? 

{>1n?pelqod ceqo 8LOZ .g 
Oe X

*"rJ !l';,X T# i,,:;,T g,'^'rfjffil 
f f S : :t{ca}?n eu ete^opt^e rtl1nppelqoil ceqo U,,OZ,Zt. tt'iy

zeq - rsrddn tu^oruBq eu rue;pno Lvz e Lgz.Ql3n rxelsaz filq qceped,td #lt#,=i .Lvz,"e' e srddn tu^orueq eu_ouoJ?^o _ly oi,ego b*i€A^;;#ld;,; 's 'e s? n oq?uepa^ ooSo/6ze66Bzz)pt llsouur? ?rslgpodsoq islotpe^ nlQn eu e
. Qy tr'66896e 114n 

en sN? n dtrytaeevi-:va.e -
?>tez'sct, sez l rsln en ji .e 

scl doeoio6se6oeg?r. qez _

e6r. z lgdn en rez usouur? Ju^erq nnn eu ralelsnz ceqo Et?ru ,roal)rttitl
zaq - fsrddn ,u^olue_q eu,(ue1gno WZ e Le.Z r)1pn rgle1s6z rtlfq qcepedUA 

'nT,{o,
.rrzl€e? e srddn lu^orueq eu oy?{?^o _li eg;osr ebinn ;; ,r;i;j;r,; 's 'e S? n oq?uepo^ 0090/62g66 sizvr, llsouur? gls,lppodsoq l$rorpe^ nl?n Bu e

Qy t9'zle6z-c !!41 
en ENe n dLzolr.oge1 z-16 

.? -
?>4 9z'tzg gee l m4n en 

js re 
scl dosoi66se6oss?l, }az 

_

990 z ;gdn en t,ez ,souur? lu^Brr.r nr?n eu )tar'ls4z ceqo Br?.u ,rolYntpoltj
zaq - {srddn lu^olueq eu Iue;qno WZ e LeZ q1p4 l11e1sqz [;[q qcepedro ,fJli, .LVZ 

to?O e slddn tu^olueq eu ouaJ?^o -?X gr,gg|, SOI t$4n o^ IalBlsnz 's 'e sg n oq?uepa^ 0080/6Ze66SiZVr, Bsouu!?-grsJgpodsoq r$ferper nl?n eu e
Qy oz'tso w9 11s4n 

en BN? n dizolr.oge rc-r6.a _

?y Br,0rg gsl I tsdn en .s:e 
dC n 66eeooggru 1az_

400 g rgdn en fez [souul? ,u^elq nl?n Bu lele]sryz caqo q?u *r;1!:!;:rr:,

luot?^qcs oqefod 
!T gg op le?n fup.rgagz fuelgaqcs 1u[e1eaz lsouugaod elgups w, e troz J-o1 ei ruereibos6q rugunorregi o'h6n9rdz as nlods ttqzrtot ez ro?D fulergngz qcfuurlp qil^'oq.^'q";il;;;"qceuod ceqg

lueunlop duguglqc :ecellJlsery

r)>EeAgz ocuoptA:l

qlgepdod ecuopt^i

langpelqod
ocuaptAs

srddn lunolueg



E

B ralefdod ru^prds 
-l=11+ enoreq'r 'e;_9ue.ce1ds eu z - ?>r a6,LZe zz[ ,,ilsF? euecqds e;rqau npp omuroir 

'e 
inilei'zr, u",ilec ougpfin onq g[02 .9 .oe y

,L"]p lepom ez?>tzgt.ool ec]s?? n iiootel eptq eueceldseu 'oueuoJq euc?^,enejp' i"poro-Ji' Xrlirrrl-,tuJnlis,ti,iiiq- u.oz .zt .re y

'?yon*se?,rrn*n,,j j'fr'df r?$liiqiil?,H;;f;,:S3;,,,iiil"J:,;fi ,J .rnlrel 
092 ete^oqesqo rnuel uldnon-eulul,nr"p di,.,*ol r ,?y 

06,z9z tot nusp? t.zs nnn Bu rnilel qifisop;f:.f.f, G;ffi;;u!? sloz .e .oe 
) 'rnlreJ 99, ete^oqesqo /[02 nlor rnil6l i;iri.[ ,qlri

e Ine.rdq Juqe^els --:.:]i:rj1rd ?ru ez 
-!1uel.7 {ueceps r;fqeu iitTlli 'r8 r - Dr ere oes e n,llsBQ lZe nni-iu 

tl-?:0zl+rqor"L-rrrp Lrce.z,L 
.LC,>t

1?s!:,pzat-Jnrr'ruul,:l?L",::!.!q1!G1?f4l$S#il1,";in' jf lf liiL.:t# 6, nusp? Lze nQn eu rn11ei trj{noiiie]eisi,i GcJiffi-w, ,rrz.e .oe y

.. 1 .e^g. _ r 
z s' ! L g' e 9 z' !^?? - 

L rz, r g z, 6 90, z!o_, zzo, rro\Z,r or!"rr;rffi rr i 
t^;t3g

tw6u7e^zu s R^els qclu.rnluenui drrilio* rnluenurlu6p5iiroBr!l?^o eloJruo)

- JnUEJ
r.{c^uelsepo eq!uy

JnlIeJ
qcflgop eqruy

'z '9 eup eueaoloqrn e1frq engtdz,u?ezueluo^ur .gr0z .eL .vL oup az.;prlgi auar? ruerorgo,d o- peHop ue?orop'|,tq 
-e104uoy .g;ai 'ii 'sv eup oz giozti q\ze^*ze n4e[eur Jnlue^ur nupld e eclur?u,rs apqrlpi riu'euepenoro-"ii,i elqo nlreld* ;.tilLi gdnos jurntue^ul

ze>1lJn faopzur Bu ouot?^o - 
f?I* 

ez A>17gts?X ,9e 1;gdn ea _ g/e _

op rqson eu ecelop suedieprtne, - rr"rl.r 
rr rJ;:i;,,?Jlr-ffTr:ll?":'Tl:;:

Q>4 L npzc", - ?x oee os rs4n .i ijao _,iie -
?y oo/ z upzor - ze4gn dropz'r eu ouol?^o _ ?x 916 os eu'p u*oo Iifi ltii?,:
ousJ?^o - ?) 968 lr tsdn en tuetflhd oqJulo^erpz rrueonrlrsu! , fr?#rjlllH:
eu ouoJ?^o - ?x /t6,16 l$dn en luapedzeqez .cos ruacnupu! ,,rui:#l=ol3H1 ze>1gn fnopzur eu ouajgno - 

?),r_ote 
gzz ts4^;'!.r"rt.?*" z - Lee - rnpteJ rtcdnop nqrur eu oua;gno_ fi o n{n eipple^Bpop - LZe 

_
1ap4 dnorgnn Bu oueJ?^o _ pi aov Vi I rsin'"-n,,tiinn jqopoqnolp - lgv 

_

ze>1rn gnopz,,,, ff:,'31# fl::i::f;Z;iSffiffiS? * "f irll ?y ooo 16 - ftelsuei1 eu [qo19z _ii; -
ty O tS4n o^ HdO _ gr0 _

il 002 z, ypzor - ze4gn dnopzur eu ouoJQ^o _ u gze tz euepuroo }i,t lriili':
oual?^o - a\ zzg or rq& en 1ug19;tod oq,ulo^Brpz ruacnrllsur 

" rr'J#rill%,":
eu ouel?^o - ?>4 zglgg-f4n en luesedzeq:l-?os ruecnusur . ,rui:#l=013[1 ze4gn gnopzru eu oue,1.gno _ 

iy gso sbz nfn,Jn,rJueuls?uez _ tee - rn14el qcfleoe 
lylg 

eu oualeno _ 
ai 9g,zsiloinfi"iir"e^epop - rce- lepp fnorpan Eu ouoJ?^o - iy ssT r.edel$d;'ilii- e'iopoqnolp - Ls,, _

ze>lrngnopzl:y-T{i:B:;,:,ijfi !A:i"#l$ffi Tiif 3^:rrry g6s zeldn Bu oueJ?^o- py tigigbjiin 
"n uao _ 

Ire 
_

ze\!l r!19ozy eI 9uort9l u o1o oi i,i6lrro outt - eve - ?) 719 tl tgfr en lug1qrlod oqjupnerfz r*;*ruirii irpnoton. _ 
zge -

ze1fi dropztu

lueunlop duguglqc :scaf UsBfX



9

zB !$4^ a^ ogsu ue{ec.:1}y .gtoz.g.o_g,I 
eqe^zoJ euozolpeld e;{q etoJtuoy

? ?E o l o e s z o s r sr^ *8f lr"zr,1 
i1l,,3li : !rr!g1t, t'* Tj Xi t.,f.; i:T 08 !$4^ e^ otlau uorlec tnniv"zuo2-'iv-:ie1 eqenzor ,r.eqp.lo elrq elorguoyeqe^zou

es ,serqnos - ?x. 4lg_eoz ,ur? sLoz !-L.rs r ueperroo ,oJ"n.nlig,tilHl'iff '?v e8s ss! r!ur? ttoz,'zL'Le ,r iri6irrl Srp!ry"ado,i iiBrp* rrupeJlod rerelsnz e\ rer 6r nrlsp? rtutp gr.oz 'erLer rlsouur? runeiq-i[,o"rrocr nr?n ralelsnz
es ,serqnos - ?x.l^og gz,u!? Broz,-e .0e 

r ueperrroo noqfeznl,,S,1fl.Hl.ff '?x 9t, ,B t!ut? gtoz .9 
oar *iouirlt o>lqppood",i iiBrp.^ rupqqod ralelsnz

'?y r'e 6e nilsp? ,ur? Iroe .s .oe )r 
Bsouur? ,unqqei,ffffi"l?ffi:illff;

es rserqnos - ?)t g.sl__eJ t,t? Ltoz, eL .Le 
1 uepel>1od ,"ol:tdig,Xfl.ffif"r; '?v e66 ze llu!? LLoz,'z,L'le ,l riioi,uta prrilpbooi",t ,il"r;"^ rrupelpd rolelsnz

'?>t LsL o, nusp? uute LLaz .z,L .Lt 
r l.:.":y1lr1",rri,fffll",l,ffri3!l!ff;

nosf psouup q>,s,ppod,", ?l,3Hi"ffi{1*jff",j-lJ3friiil:}:x3^"Eis 
",,,,,,u$li"*

- r*?!u ?y gg o nr 
'z6e'Q uepeuop r;o.rluo1?qop A oueaerdo

,;i'fl ![,''{x}ili};ffi',i:ti'j},fr fr*li:-"l,un'nit'!Utit;$ 're65i 5iJe*"lllrsouu,p runerq ii,-pt,llJTffi'#lrTilgi,i#';J^""r,"","ifol
; r.u1 u1orud { u e7ol o p 

_ 
n osf e [e pf n, eno lo31, r.u 

""",fi?f 
,},?j 

i;"?r"#r,,fff ffj 'uo^,o? c,seru ez llsouur? rrrsp"n irpqioo n 6Affiil6ioo.eru,ino A;;ilil peuop ,upBprod

'Lpoetez?qc{nr1so.re;s-or{?u?uro^rt&1r[l"rig,lrs::ffi'"l,'"lig,1;,,r1
n rlsorels oqeu?uro^n, ni"*onlr"r-,r.rrb;ro;fi-;d;il 

",upno 
Brorluoy

ecqo e^tslelrdnlsez uep ,(9) 
?y o-08 t n o?{l 

_:p?spa;d 
,9y 

oon u 
"r.'lg}rXt!i,i

:.{cerls'? 
^ 

sfoz -..t't, t. pit 
^i6urp;^:pr:r'*n"i.iri.,iLronnou 

orr^ouBrs B nlsorelsolsJru orr?uguro^nau,nls6reis 
.or{1ueu1onn o;;pnf :;po1r?elgz 

Julglcos B 9rsue?qo o.rd ,&n1n1 
e ,^lslorg ,,p"li.oro 

bqirlo^rz iljlrllgi 
,1u1o.r1uo1) 

rSroqdn g {pespeJd Stoz 'ot '0e eup'r,jep3.,ii*9^s eu orinoirrisn'd^steilorysez ?^oN
ru'pes'zoqlclrnnessn:r-r:4.hli^lJ"f 

ilqiy!?;1fl",?ilffi Srffi ii."r[ n rlsore;s or.tqu?uto^n e'n6lrbnis"i qr,lueri6nnair Irilil Bt!l?^o BtoJluoy
ocqo B^lstel;dnlsez u111 te) ?) o9z L ruogdn 

??.?.p"lo 
,?y 

oge . orlllrXlrSlr?
:erupoluecaldrn"*"u'f,i$3,?,i.it'"ort"ffi 

iff ?ff 1.i,^"r?&f f lfi lffi ; 'Julorluor 'lupueug) 
il?tt d ,rr*;;o;'o4i1e1onss 

"i 
,:tionl'vroz .21.6 euo ?y 0?9 ecqo e^lsreydrysez gnou.rp 
"iii 

oie / elso.rBrsols,tu - frsouur?n Jue^ouels_ zao ,vtoz ii :'or. 

"rp 
ecqo.opuiini.-,o qfuretiloinl, enp;eydnlsez

^uprupo 
orrrp^rrcs e ntsorLij i,irqiiuronn orpni ";;16 0a1sp1rdn1se7 

'uen 
Jup^ou?rupo

'BAoJp 
lepo.rd Bz cy t.nn Ao a^rc'^ A A, A^^ r 6. -. , -.

'rpeopo-:i*-ri,*t^#633f;':?:',?rlf 
lTtfif ltl^":ffi ,i;;.',TI',,?T

.luep 
eu 1e1e!de,td

luaunlop dugup.rqc :eceMsely



6g'tt/ 990 z
zz'60/ 9/6

L

8t0z 'g '09 
I nnn lelels0z dugeuo>1 =

o0o 0oo 9 t068 B)trotod
,9t 669 I _ J?^n f^ou +

L,VZ6 Zeo i o, 
^,., 

!, \r -,^- 
{J?An eIBdS -

ee,/; il;; _ eL0z.L.L I qqleis lri.#il,o *
oi,Zed i,id|r. ntry_{-e nu,nro'6pl"s

OOO OgS , 
_ lcepltosuol od efep4n

^^,sre 
te6 b ooe 

*: l, ggq ore, 
n,l?Jlfir"fJ,?i,Xll

i1S1iitrii 
ooz eos or. ffi;# 6, erep& q,zes

OOO OSi i- 
rcepftosuol od 

^u[]J 9/'09e gw L glog? nzv e ooe,/Ln
^-.9 o e

33;5:6 331 , 
n''333 

33",, 3331;,,,,

eceprlosuox

- €celop plelUa
ArutUd ?notBtldey
Iul[gd ?noUepelt

^wfitd 
?^ouen

nlgodzol,uQuldlepodzo.r ..rdp 
lepodzo.r .nqcg

'gloz .9 .og 
>t nl?odzoJ ju?uld

tr?,f iffiliJf l rii d53 tll"rlY if :: I 
srer nen e u p e I 1 od 

" 
u^" r,,T"J3il8

- 
n o p;er n 

e, r".r p hos ii, o. i, 5;;';t ; J|l"id,j|]l'ti.rufii ^1?{ r'g^' ;;.6"il; snourr,ld rpellop ruiduoa dil; ,?lrrilo 
rrril>rBJ iu iG;;;T;'trr,(x:ffitr,i,{l;

o^o^r^ L-Lrsdn en eperqn 'rro !!9ri"ii "" e?llr otl?uueuel,.yelolnetsal ez ?y

mnrururru*ru#tilrurmm uopor ac,s?w ez oLlotLostilgld 
i *l_, lipn euiq-iqliquuno arep eroJruoy

ze.rqo fngcod e du 
'nrloupeftutepg_ectiril;s 

rrpii"'l,i-"llcrule?n n19*rpa,1d

$; il:;ff L;,ii| 
u^' c, re^Bpod 

" n' 1Y=i-=- dbnf pl^,f [lr], n ?nJ ez ueq os p dz ggneuanbu*"nr',llilii3'iltfi:?'gj""rtr',ii**pi',',nairu;aijTr

or{? u?oJ e^ez rc u 
11 c 

- 
1 u e1 epod so q, 

:il[3i::1!:x$frff iffif rtJi{l ?e uapq ec,s?ru 
"1 gggolaZesiiiivio:o-o-ooo .i ." ,f,ii" or/?uopo^ ,souur?

gls,sppodsoq 
r$ferpen ,ien;qri,^i,"rri,Ei,J,ir;"i,..:lo 

lreai5e "rr*eno 
Brorluor erpo

ffi :,,:,#Hq6itfiq::i"!1#"-,,1i:i:_+itil*i$f#,{ffii:l#
ffilil*tiiiliifrdfl tii,ff ,**tril,i;:-""t-rfiirffi '*""rilT

?reeseze6vzt,,{1""t'^{ti',r^fl ,i.",,,9j|3:i1!iit',iltH}:'jHi?t"#l:T 0B !s4^ e^ oreu uaxoc 
"nruv aioi- ii-:re.r eqe^zor eue?orpi

Q>tw'zsso/s0e,ur^"^'fi l'"',,'gi"3ugis;r*rH.:[T,[i*i[ijfi t]f;tJl"J

luaun)op dupug.rqc ;sce),U!sel11

npodzo.r
1upuld .1uecoupol,f

o.rd zelfn

pellop Jute?n

IJUep.lule?o



8

z 194^ e^ oileu uerec E^*rv'8toz '9 oe r Fz eqe^zoJ euerorpeld er^q etoJtuoy

'trrq pv s0'ro6 rog^it{i 1a 
n1,e[etu ,33W nlnl,ffirgi 

rueuaob h;ilfi .ze ts4n e^ oileu e^lDrv .tuoz':i1:ri,l_Qry 
eqe^zoJ 

"r".i$!l:ill,t?,ffS ?)oo'/te seg L rsl^€^.lll"B*, ii,,*iq,,?*f,,tft3[XiH'l1tr.1li.-#iffi; .1ce4ue6,o r$^^ o^ onou ueuec ennl# [ro;';;"is r sz"e,re*;.ffi;ilpJ] |fl;,",,"?,tt i ,*r3lf,]JJfilfj,lJ

?y 6r,rss es, ?,sdn en ,*f iqr3jgrr^,,j?ll3 Bii:jfS:::i r:,:y:r:,Tflt]
n) e>t s, sz6 6z,6 z, 

:f. :l r::r8,Il 
t: j,ffi 

[?i ru;ii!ru{:.;ffi #if i fi srspodsou,,,r^u,,'"'jfi 
?fl ?i,iL'#,I jrr"of,Tliiuii,li'ri,iiil

e ps;dsz qqul,?l merdi norfiq-jJr..111orir^,rftnili,ruprn 
luere^rrcs ^qop op elloupe[ luro?n 

"znii'l"qrpin o d;i;-i) .r"oo zr s ero
lula?n uegnrod t^t!.{g l"?n eu co, nr?n z ue^ol?nBrt;if*'8oe 

p'repueis
ocls?? a llpod daorelsueri _ 

fr^il;,ii"u ttoi"iri ,rrirrriiilrilr&ffif"..r;
?,. r e, o r z re I z urer s, 

= ""'llo !',il?,i3l"tit::I*Jjff;iiltfly{J,? ll
ofrfp^r.fcs tLoz>tor ez ecqo nrre^pzn rule?n 

" ,rrloZrrili=lfrli.llf*i:llX
?y 9l.,o6t ggt e $f^ e n u,di ?y 9t'o!9 68g u rs^n en 6iXI
?y e6,996 vw t iain"n iioi

- 
?>t ze'qzz gle - nfn 

"nii6Z ?y B/,166 eoo e - riar an ifii ,iig3ee13t1tltfi 
llli 'e>t 16,lgz og lsdn 
"n oi6i r9'9oz gor g n4n 

'uu,{nos 
n fip,sdn gls,pgpodsoq rugnop;ne nosf 7g7 .r; gn A1q4z enlsrz zeldn

B9,9eo ,or r.t* 
rual?n s trsetqnos l"Tfn:.{l?euor oluel

ee,;;e ;;o; _ 8L0z.zL,rs r nnn repisnT
O0O O0O a t06g e>tzotod

OZe eOg 9 - .t?nn 4nou +
L|rZ6 ZgO b- o, 

^2., 
. _0J?^n eWfds -

llei,liig, 
eL,zLL'r"BJol"J',',liil'3i,1J

OOO OOs ,. lcel1gs.uol od efepdn

^ ,9gf qpe z ogg glg r ooo o,n. n,l?jlri.ffiXl}

i1,,litggti: 
tzg 6tZiv ffi ;i; 61- - "1,011 i,??E;

OOO OOS i- 
tceplpsuol od ftufuJ

9/'gg/ gge g gt'g/_L ggg e ooe ?/v 
ec'plfosuoy

0ZLBL ^^,

#i#:1k*'. iff i5: ;, i;' *,,,qffifl.fif
nlpodzo.r,uQuld legodzo.r..rdp legodzo.r .aqcg

'gt0z Zt 
.1.9 

1 nlgodzor .tu?utd
'Lgz uenn s llselqnos lolelsqz du?euo)t oluel

luaunlop f ugug.rqc :ecelpsely



6

op lrueqlo^ s ?uefods efepdn Bu ?11 000 0e eleilpqo ceqo /gL g6 Zn S
e;ueprze.rd rueqro^ s guefods e[epda Bu ?y ooo 9z 

"r"?,Hj?gfj:ffii:r#? '?) ooz zzr o,nuil,s11r,pr:iTj1,1i,:u"{f,ii1ffi"f;,;Jffir,?jil 
,ij;r?ti}igffil??x :I1pel1sord pno6pi rrpurril rclfnp-erspri,tr3ripuJetoz acor n 

^t^ir 
pqo JstBp B ranqurg

s) ecesop 11nuy{1sod o rnno;us ruernezn 

"tq 
q:rffiiqf il:g;J;'?ffif,g ?x /09 ougdrep - 6ze9 agolod oorg s;liojiJj-,i9r"n"ro, 

^ 
?x ooo oe 

_

ocqo o^lsrolrdngsez orp^r..rcs n^notus '?!oz .L.eL eup 
"r"tn"=ntJ,ffi 3^#rt3 nl4erqo oq,urer 

^:i*j.ll{*d ;;; ^oqg 
o.e or.ro} z - ?) 0oo ss;. olnuy(1sod - ut^rJtc - n1godzo.r ueueairdn n py 5b-o ovi-ezzbbrrzor6,j 1,zLg S 

^ 
?y ooo 09 

_

:l1ooe-esraol-t1g99Ellif",',3;lg jtTil",**Hff 
15i?iX'f *"idlq 000 e qntr dlcepzep perruoL, dq;I2 - iunaold.ililn-iii ooo ozr. olnuilxsod _ ?) 000 6y; nlpodzor urguenerdn i:izzg oliotoo r.zig S ;iotdzor n ?y o0o oor -

d>1sue,p duepnrodop - LZzg eyTolod t.zt.g S- ?>t otLu, orr*ffi:rryrTffir;f:
B 0t pfs^olpr.tou _ ?y ooo gg olnuy{4sod - zeeg eyTolod urr, gK.#?Hy
- ezse e17o1od zaee S _ lsouznrsqo lunerdop eu [e.r1 4l]..,?,9rrfr9[,,i,lt]Tl *,r",oo *rdno1ep4
lurrerdop eu scerop e._ulua?nJp. *dl::{?1-rsouu!? rr'0"?},,l1Y}:,lll'ffi ul*,,gir; rualgnqcs A6q e'Loz ror eu nrioozor"tuoubneron 

""nnoaio, 
urguelgnqis e4 ,$rBp e rnnolurg

8toz'9 '02 oup - ?x 000€t. 
ly_"lolnr nperq 1e19,1d urel;odg es _

:'ldeu'ennorus,ce^oJep'eu'erneir' Lilq eLoz':ziyr.i y rnnolurs,ce^oJeo

yc{11urur3vpessdny:{1.{ep9_d.*qq.d#ffi :llJii?::i,[U.:'Blli$fif :?;r;,:J r uraperqz^ ,?x 
?g,oo0 e, F4n 

"n'noJprr 
es ghl 

"ruljpoo.lq iloz.zL .Lt,>r

e[ 1e1 qcd I n u r ru 0r pa r sdn, 
_rrc4 r sr ppo d * u rrl r'j!itll-3! i".ilT,ffiLi}?f }|fr "# 'nuor r uaperqz^ ,py ye,o'g6 bsHil;;r3?il=._* sz rrri"p,ljqoq sroz .z,r.Ley '?>t o?,wo os rs4^ * y:Iy?. $r,rt 

"iu"poi,.o,{ srge 
.e .0s y

,,tx,T,1'8f [iltfi, llfiiii Iiilffi 5:ffi 1 ii: i, l n l '?y 0s'L0s rsdn en *?l:i1-?1bi ririr[.J..te t oi ii tii lceaue'ro
g!?r-s.repodsoq,uope^e,d o orporr-, 

" lll,lj'1rii:$?rui:Fi,,"*#"lll:,,'i, -diri#iil \or ez {4pelsdn glslppodsou'; drye^uzn tuleo, orttpn,r* Jqo onlrl"*dnisei fi?$zen1srzze1fl

1{g oy ss' erz rsl, 
J :{1, :l :33j:* f '.!r3l8;:il ffil,3l iiH,"^H':l" #"i,# gel I ts4n o^ olrou e^Rrv 'gr,oi"iv;t.e'r.g1,1 eLre^zoreueTolpeld elrq e;o.r1uoy

?v 06' so 6 erl r ! $d^ 
:l, 

nn",, rr "t lo"Iio [*!, #3'3[XlHrJl* :lyrtf :*f l !s4^ e4 ouou ruoxec e^rlv .eLaz'.zr,rirll_Z:lenzoi 
erefolf",;o 

"6q 
etoJtuoy

{rI: fy orzLs g1.6 ;edn.en^llpr"* , 35f",1i,0,,?,f1,gJr3,JJ[:T9,ff t,",r,# le' z ts4n e^ ogeu B^*rv 'e,d'z"g ob i s.,v eqenioi 
"uaiJrper 

e1{q a1o.r1uoy

?v oo'sso er.z r, rs4n an n>11eretu rtti"l3$'.t13^Hgfl,lm$*ft:UIf;

lueunlop dugug.rqc :ecBllJlset)



OI

?y 000 060 9r - LLOZ_

3] 333 ;tiii .?i32.
?)0000929L -vtoz-

: 
t L 0z 

. 

z L I s *soup?nodpo eaolpodzo.r 
?- !.t: gzttz, euo>tpz., i3,J ffi"Tii ?y 6z? oeo z ls4n,en lu_an?nso'orJ6ffiy:l$tioyiieu 

oiiorcevrzeeee .n .? _ ?>r 6zt oeo z n)Rspp is, nrpn eu rugni rcirl.,,i."rrrr ? LLoz.zL .Ley 'usd.rep rpnp lrqeu ititZ ii iii lue e no^Erspz 
^lt?yeez 

eussgrrez 
^.,1:y 

e^notus .^rr_iirr3,H;i#:i z o/o gt'1 rorn Ju?or..'g16i zf :ii:'lip"rroo__" 
eLo;:E .le elrds 1urud ,py ,ee soz rrur? opnq 

:T.u.f:;rr,;,*nulrliQa, oz eir.p ir"lnJ="n qnq gswtzlLeo '? nr?^n o e^norus .,fl:l9l"Jd ,i'p,r'nir".La rirrn n ispJ;Jlr"rrrrnroy,, pefo.rd e ,,Bg^elspu e rae.rdp luqeneiJ - irlio*rd.$r/u,, u"fr;;;i, ooo ooo g ts4n a^ nJ?^Ir lsefr;d o *L"!*-r tud^er;-11;r'g 0i"'Jplf,,r*Jr'Jrqo onls;eydryse7 ?y 6gs eel z rs4r en 1ue69nsb oqori5l".'n,rlll.-rorr"j; i}ieo,azweeeee .n .? _

?x6rzszezndn":,j^"g#j!!r'.t3,ilffi f,i#Sig,1?"J;3;ll?;#i;,nf 
iI ?y 6rtsz6 z n),lsp? r,sr nlpn eu 

3gn rr"i"l#J;il,r? sroz.z,L .Le>t ev 6e0'* 
iff,|^.,i:ie^b 

affiBr"i:::,f 
ry!"j A'o6ioroz wzssse 

. 

0 
. 

a 
_

"" fi ,i1xii i,,t33 il^iltr#;l*#hull*?! ;il
_le anerds ,rp",rodn9ru?r'usoruBtq 

uflflre.fJ.?^n iv iig;sr-r";.ep 
^ 

ozoz.zL
y;3rriii*r,p,!e*irilir,,,.^,Tfl iilg:"!ffi W=*il,[."fJ.J$ff
L ii: iilll ffi?Hl,t8, #l;f *1,*i:j s d:l,i u rioiui 1xq -,ran q u s q, n e u

"y -,tltp, 
e r. o i b 

:e 
iu.loxlenqcs 

";r; "-dF,ffi,3!1:gl"Eq?,3rfi J3olr;t # rcrn4suoral eu o/o z.I-r-t e,i *"rr"r,'iy-ooo ooti-i-19|l-r,or"ppt>todpald rue^n s 's 'e se n nrgni ruaz*i'etoi-':Z''.0r. eu[-siirliqlr,-6rqo o4s1a1dn1se7 ga[gdo,rnnottu6

euel^ezn eilq e^n?l11-rudn>r ,sroz .e 
:s.:yg 

ocqo ure4qeydry.#gf"[^ffi.r1 ([?e .? .d 
sule?n) lx ooo ooz,e,],iJi,"r, I nqnrl..ruJnoiJJi"qo-eLoz .zL.Le>t

1udn4 z ousueprn _ 

.zw szL er?.udn 
" ,*:l?:::"rrfiorriri;#lrl;J1lT: :?) 00r 9 ?loupor.t n {>tuazod ,rrindiril"qo groz .z,L.Ley

acqoua^rsr"Nn,',.Bj,9iuiu j,".'lr};f 
;=1,:ll"ll"U;*i*;f g5;l;,i{

'Q>i ozl 6L glouporl n {luezod - 1e1e[eur dlrnotueu ceqo elepoJo ,ror'??rllli
ry e 

{9rd' 
g hr o,d 

"" :}^q?_ ?i? ro1 n.rd - *,i."{l 
{ii, iiir:ilf f Sff i3l H"ll. ? pycnlrocBd lqrn 

^ 
nrafi rr1n+.rorr5fT 

? qgl rb el5irro; cogo /z06z zn s nrso.rod oqjuser n^ouqo ,i:.rlir, ;; d;ffi; coqo sLo6z zn s nlsorod oq,uset n^ouqo ,r,? o-iii,Z; ;i;;r;;;ceqo ,106z zn s

re-?)o,n,ni'"X?'ff iliqJ="*'*t*'*,$itt*r'"*rffi#r; eryl;i;:z'i6'";",u1":.i?lt:;3},'#:,,ifl..,:il_.3-i[m,rlu*uffi - aryloupa[ ?^oqespz iueneqri - oy i'or,n-e t;t"aodo,i"qi"";rr1 ryqodzot y
^ ot06r/nr fppod e r' "02 

ocor n.Y?.to'.]ry1r^q u"tdro -,,prs^oJoJd tclrn

',eyg:i16d;"il;?Jilg1,[gi'Jl,l,,:glXl,g, j'r6l",:Bf 
i?'fi ,$Jrffi

oLl?IsuJlz nlpodzo.r op 6LOz.L.Lzeuo!ar.^D,^ arra ^-. .^^ eleri
op'iqrin'Ji"""liff 

"f, 

!t7" j^^!',"-"JfiE't;,f;,9l:lo_r;,rT:l[i:iilfi 
,';

lueurnlop f uguB.rqc :ocB)1J,sel)

(pone;d
'Bu?rus ,fepo.rd

'gdno1) n4efetu
nponeld o Innolurg



II
'gLoz'LL'LZ',gL.oz'or oe'gtoz'oL 

-r-^ql,_z I 
,gz,.,g.oz, 

g !,g\og"e.8,LLOZ eqqeldnlsez 'zL 'vL eup az ocqo B^lslorronpeiiuppesei ei riroe, Xl.iorp.i,i ,ti,t,i d.fffi lusupe[z {qd97

sLot,sza,^t:r_:iii;[[:i]'i:ii,U,,#ffi i.fi ;LX,lgr.ffffi 
,H:

gLge.L.6t aup euezeJqn ert'q ernptertey booo iZZrrrrgr 
^ 

LLZoot,et-
.Hdo zoq ?y 0oo ,9, nouoc s gr0.z .z .9 

aup BueJ^ezn ,,^q?1X1,[S
?y 

're 
6?s nouecrr?!1, . nrug {1zs>1.11.ry{,Jfit ffif,l!.oi1",Ugq#Hl esruo{ 1cy1oupog..{,r4 g ,t;epdo nrrprqrr.r rx?ruru ,ir"ll groz .9 .6, eup uetreu -o euHsez elrq frprgeu lugpod I dnltn-,oy 

.oooiogg 
hii!, nouepg;4odpe,1d s o; e'r{1zs1ez uru3lqiurr'pjjo i#"ieroz s-i;10-".0o r"r313-", orlre^qcs acqo w?>tz?\ez on1sle1rdnpe7 ',,ecJnoujsnr6 

br*uq qi'.lpo,, ,oie ,nqeszoj-6!?,^"-T 
nrrg>pz eliq udufe,len>g no>Eg\ez,il?afeu ,nqeszoioqgiZiil'ni)a>pzeznod 

q"noar", ceqo gl0z 
"roif, 

acqueurnroCI

'8102'n'0e ze '? '.qlJcaup en upufe,;enz 1Iq efepord lewgz
ecqo ue^,s 

", *,*ffi:l1{iTffiilni*?i:,,!it$rt^ 
:Hi s,,H,"*,1,*T :n oueJ?^o olrq n4efeur oqsl;nou5u 

"iiporo ,i*rffi;dJ, tu?ur?z gusu[e;en7

'1e1e[eur ernelsezau ceqo ,nnno;us 
ru^ersgz noupgT g,rou coqo ru^els?z rnnolug

.rueue{q 
urguc?^ o e^nolu,s g*ou ?up?7'ueJ^ezn ellqeu ,LOZ.Zl .rAy qrdrrenTiffiffijs

'e>lplnd ?up?Z elelUd 1ue epuptlsod e;Iqeu rtlo.r;uo1 nlep y ecpl0d o fnnogr4g

% 0e ru?orre,ldeu n>;1ec oqr uuezn un,o *tlin'rffi,ilI",ff i;i, f 
tlli.fir,fiTj

'?x 60t. e8t I l!ut? gLoe,.zL,r.e rr'qnro
?) 009 699 9, rlulld rpu4rj

?y 000 veL LZ- gtoz-

tI333 3:3;t _ti}l.:
?x 000 6zv vt _ gtoz -

:gLoz'zt'rg { nsoup?nodpo ?nol?o!1o-1- o tLod7szBuorpz /r s.:iJ il.Tii '?y oee et.6 ecrse?^_n.rpne lqiqr rrn"rii-r'6ii-iio[:w.s,Qy o0o 0oo 7 e,;p1ds Qupg{ourrur ciqo nuruejrr.trr t!c_ eoz od g-ioz nupor 
^ 

ereQez ceqo lecpps'9,02 .l .e iup ly ooo ooo s aetsP? a ugdrip lr{q rga[ otuar
eq^Blstsu e rnerdl lyq.?.1?-f - echoursnJd,Lry111g,rd eu o0so/6rrrfi$!T1;i ?y 60! zer I rs4r 

"nj1?n-?1?o 
oqprfEJi,.:Trjt:uoroj 

"rir-oiirjroar?zsses 
.n .? -

?y 60t, zg, l, nus?? [s, nr?n Bu ru?^n >releliil"rii, ? gLoz z,L .Lt, 
>l

z e*letds ?upg{ourtur coqo nuruoQ 
^ 

B ?y ,^es_soz od g-loz ,rrl,r^rgffigg ceqo lecalds '8102 '[ '9 oup lx ooo ooo s eclsg? a ugdrep ,,.q .rgap oruor
eq^elspu e rne.rd;r Ju-q.?.1els - ocr^oursnJd 

?.llll:gl9 ", oo$ilurnttrr[l:r,?i^;: ?v 6ez lss I ts4n 
"n,.r-T?n* 

oqerf"6i,;r:111u.9]?, eu ooeottzvrzeese .n .? _
?y 992 1,0e 0 n4sp? lg, n1ine, nr9n4 p1effilrre eloa 

.9 .og y
% oe *?oJreldeu n>;'ec olrluruozn Lrnre .% 

iio.Jiltttli!"l.,tt,"r1Jft*,t1,ff;:
?x ooo 6gt. 9t ntulgd rpur4rj

tueunlop dugug.rqc ;ecelgtsely



ZI

'0npluteen o Buorpz r tsry ge $) oLz - 1.0/ 
.? 

sne

p1 qcyzotlcpegd z p\rersopou e qfiqc pgaoye;4sp1 .l

t?^gz 'c

euepe^n n4.e.sopeu ,'Iiir!:71{i*f,"f;l3i,f;#:,i3{1;*,:/:*r,:;::,3t s;{x;:l?;?i
zb1lelsopau e ttqiqc tfupl*t[z tftqeu luelepodso,l lu?ttno\zotd wpttp ga

nonolpodzo'r oq1clfnnerdn nsrdpe*d oqyngrg elpod {qoi gnol?odzor 
^? Jupsrso]rr"y-lifi: oqol nr?ruryJd 1 n1;e.c- oqluurezp'n,inrp nli*60 ru"ie* (i.lilrra z_r.po z S- qs vobaozv.? uorpz

n),eco,ruu,"=o"ilSilii;li:fi :,il.i,1flil'r;rcllilrif:i:r:?tiilnl"i#lil:,l?i
qcpdsold e^ lc?^ qcdyo.ureu e qcdl;nour-,u9^o^elsez g. ursld.,z .lspo 

z {.qs *ooo#* ffiffig 'qoso qcdlcrunpd e qc4>rirz4i 

^rr?!::"rr,l"pnrlJuiJlg g.tq" z ! 
.o_s .vb6aozv.e 

uo>t?z
'!r'uru s rueperr'u e q4zensi" i11p_"1uoo 

^d 
(; ir,.9: .,$" ; d # i66arczv,? uor?z

'nsrdpe;d oqlunsrd:qrqpprniliolo nflqqop tueug6jo ,irllr-*norye,1d,0dn1sod i auou no>;turrr{n s 'rezprBz qcdu[a,;en ru9a6up1ii.n JluBnp pez (c _.Ja; ]spo z $ .qs 
rcodlo zt .e uo>tgz

ztrrru s 'nlpls uexefetu s ;ue;epodsoq B Jugppt),eu (q .rus1d 
z ?spo , S f;S?itffi?tTj|*

t^lcrulser^ an ue11e[eru s lue,lepodsorr E ruppplleu (e .us,d 
z ]spo z S qs roo?]l"illltr,1l: .u,r'rBp r B ru,puoJ ylrtplr e1 'u6lpodzor-1{!{ 

I 
,,qo.u'r?ogl 

l ,'[eq tu6lpodzo.r 1 ,;Ht"l.=:: nuJulprs or ryqep^ qcju?ueuu,uppaooii" 
rupnohir,tn to:i"lii I tspo z S 

.qd 
roo ztozTQ uo>t?z

r'lcJuporpurzau ?perr'z e.u ;r-,finup(lsod 
.1p1uerq ?z ez.{4pegsod trflsrBp s e npuor 

"r,rlLl}li
z ttudlnup{>1sod rlpellsoro s tui'paie'r-Jru"j"pdoroq O ;r.ilrtt 

I 
.lspo_z 

S .qs 
,ooztozv.? uortsz

n;srtus ea pforpz qclzrc as rcrla^ ,eceredo.J.u?u_zu 
(e .us1d. ,^.,:p,#,.HTa?ffigs#i"ffir#

li-eryrez Bu oseue'{r"1 !,ur u uezn 
"',^ :o 

j[{!;lil{Jil=ffi 
fJrifi iHf;.t1if#ffi]; 41pe;1so.td qcfueTnlps es'rcifegrt""j"ao 1u79ueri f,p t*r,a i ?spo z $ .qs 

rcozio e? .Q uo>t?z
oqtuuezn ,oouu!? elstolelrupod Isoudn e Ipe119u (c .tustd 

I tspo Z S .qS VOOZ.OZV, ;:iE; qclupgued gVnod e [q.ro4 es tctfelfi ,sceredo 
Ju?ueuil (q .urslg 

l;tpg Z,S .qS 
?OOZ,pz, , r'ts??

qcluTpued ?ure?^ nleodzo.r nlep4n e ryurr1d 1usu1d ?Jqij[:,i1i#,i31*;,##f"r'#;
\aretsopeu g eqiqc euozopu eltlqeu Zotlgu n ,Tugutnoyzeld,?upold .t

'ilI

'lt

'puo1 dupgT ellpllzeu coqg

'ecqo nolsorels ,nspdgz 
tlele^o{?^o eur?^p fugsdapod [ptq {qdg7 - 1LOZ,ZL ,eL

luawnlop fugug"rqc :acelpsely

tuplgfz .g

JIZnod
e Iqlo4 elpneld

- nllec oqfuuozn
ApuoJ,uT?ued

,lugseusn ?ula?A



tt

,utoJluor Juat?ppo ,dp;uouo>;e 
rogpo ,ofer)t 

oq?rs1,l z pe$d1sfiery :JApqo x I oclnoulsrud ceqg :17.rpqo x i

i?.:Jto. bns LB eol )t
tNlsnud zbssL
;to)tst?rrtyz

-_ .cusnud f,ir8o7\c
elsoJels

d>1sao>197 IQu^qZ

6t0Z'g .gZ sup uaupuzas p{q ureqesqo s e;ezle;d nngfi7

'rpe11n enollefeur rlueernrsnou 'ece6s;qo ,r,oro ulXSi'r?03]31"r*,jJ=ff,f"=r31l;l."riprJ,ll?:il;:

::ilTfr,1*1,1fifi.?]'3r:,'1ilfl'fi;ll':",,1':j!?rq.ioh,-Gy fllrp lsezne;d o nnnqurs ,,r>r?r'd

:.,{lly^p,'o'; I,,j;il,!."ji::*; ;"i:"r',_3,,i:i*!?.1,;il?ieffii!i:;lfill"g:.."flil'$j: Juruezn 
'Igopqo 

ugue^ofo4uor i 
"il"rnidr,rro b;noJi;iil"";0" ersor'rs ,d1sno1p7 

>t?u[qz

''ugurnorzeld oqloup e oq?u?euo>1 rlpelsfn efnqesqo luqepodsoq luprunorzeld nlpelsdn o engbT
sldpod

,ugruno)zeJd uguez1,l due,lgnod JoloJluol
pnoueruJaH eueyl .6u1

6f 0z euzaJq .gz eup ect^outsnrd

ttt10't gao,godzot z 1upe1sod ez pw[17d oqe, rugwptd yo gg llgoqe.deu ,,r,,c o*ur?rirrl,T,ri
nllec oqJuurezp nrlpfeu ug^ollec eu n4lefeu.r oq?uonelse z ypod (c

nllec oqtuuezp nlpodzol 
"u 

qrpngiupod (q n{toc oq,uruaz4 n19odzo.r e, re,ripatq6J irpoo te
:elelBzBln lclfnpelsgu (q .ustd 

? tspo Ot. $ etp 
^uflgtlz 

It^g gl0z tlot ez acltoulsrud ocqo luo#podsoq pgunotlzeld g4 .At

'clg r00z/02r.? euortgz (e.wsyd y.tspo Ot g e1p et11z1t euilgt/z e1fiqe11 .t1

e nqnqc iusls{z nliqeu rrrr r[r9!o!:,1::1,;:;r1;;1r,;;;x;o1y,r;ri!,#]::;3i: .tt

Yo 00'0
% 0g'g
o/o Lg'0

t*q-znrs?nBu'qg=*&,=&:i!lJ#::r'1i,ff T:[i:,iH:il::l .8 poq 8oz 
.? 

sn?

luournlop dupup.rqc :acelgsel)



Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Obec Prusinovice00287644

sestavený k 31.12.2018

IČO: Název:

Sídlo:  Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice

Kontaktní osoba: , , 

560 434,60 763 281,46Spotřeba materiálu (501)1

Název položky SU
Číslo

pol.
Hlavní činnost Hospodářská činnost

598 875,22 326 174,24Spotřeba energie (502)2

- -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3

9 193,00 2 021 377,11Prodané zboží (504)4

1 058 393,54 408 904,00

Cestovné

(511)

- 30,00

Náklady na reprezentaci

(512)

84 480,00 -

Ostatní služby

(513)

2 107 672,85 1 093 385,57

Mzdové náklady

(518)

8

3 098 194,00 1 154 561,00

Zákonné sociální pojištění

(521)

9

923 650,00 301 546,00

Jiné sociální pojištění

(524)

15 865,00 -

Zákonné sociální náklady

(525)

- -

Jiné sociální náklady

(527)

12

- -

Daň silniční

(528)

13

2 700,00 -

Daň z nemovitostí

(531)

14

8 189,00 -

Jiné daně a poplatky

(532)

15

1 478,00 -

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(538)

16

- -

Jiné pokuty a penále

(541)

17

- -

Dary a jiná bezúplatná předání

(542)

152 573,00 -

Prodaný materiál

(543)

19

- -(544)

20

Manka a škody - -

Tvorba fondů

(547)

- -(548)

22

Odpisy dlouhodobého majetku 1 854 956,00 -

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

(551)

23

- -

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

(552)

24

- -

Prodané pozemky

(553)

25

13 543,80 -

Tvorba a zúčtování opravných položek

(554)

26

- -

Náklady z vyřazených pohledávek

(556)

28

- -(557)

29

Opravy a udržování

385 698,40 596 860,92

Hlavní činnost Hospodářská činnost

653 409,45 389 416,82

- -

77 116,59 2 060 878,83

1 356 505,45 31 624,87

- -

75 895,00 -

1 543 141,00 796 933,50

2 953 795,00 1 024 384,00

896 232,00 245 434,00

14 036,00 -

- -

- -

2 250,00 -

7 833,00 -

39 300,00 -

- -

- -

105 769,00 -

- -

- -

- -

1 866 135,00 -

- -

- -

11,80 -

- 67 906,44-

- 67 906,44

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)

27

- -

Ostatní náklady z činnosti 88 746,68 -(549)

30

162 206,66 -

31

32

12 552 880,37 6 159 927,68NÁKLADY CELKEMA

10 925 599,87 6 159 927,68Náklady z činnostiI

11 949 015,55 5 273 198,54

10 331 452,15 5 273 198,54

- -Prodanné cenné papíry a podíly (561)1

36 923,50 -Úroky (562)2

- -Kurzové ztráty (563)3

- -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4

- -(569)5 Ostatní finanční náklady

- -

16 558,40 -

- -

- -

- -

36 923,50 -Finanční nákladyII 16 558,40 -

1 590 357,00 -Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572)2 1 601 005,00 -

1 590 357,00 -Náklady na transferyIII 1 601 005,00 -

- -

Aktivace oběžného majetku

(506)5

- -

Změna stavu zásob vlastní výroby

(507)6

- -(508)7

Aktivace dlouhodobého majetku - -

- -

- -

10

Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516)11 - -

33

34

35

36

18

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 346 655,18 90 668,30(558) 192 117,80 127 665,60

- -Daň z příjmů (591)1

- -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2

- -

- -

- -Daň z příjmůV - -
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Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Název položky SU

Číslo

pol.
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

18 625 904,67 4 143 787,87VÝNOSY CELKEMB

1 004 474,45 4 143 777,87Výnosy z činnostiI

16 030 869,97 4 045 554,73

869 781,23 4 045 554,73

6 202,89 782 477,23Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1

266 205,82 304 628,09Výnosy z prodeje služeb (602)2

45 231,00 -Výnosy z pronájmu (603)3

6 647,74 3 056 672,55Výnosy z prodaného zboží (604)4

9 300,00 -

Výnosy z místních poplatků

(605)5

612 229,00 -

Jiné výnosy z vlastních výkonů

(606)6

- -(609)8

9

10

11

12

13

14

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

15

- -

Výnosy z vyřazených pohledávek

(641)

16

- -

Výnosy z prodeje materiálu

(643)

17

- -

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku

(644)

- -

Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku

(645)

- -(646)

Výnosy z prodeje pozemků 19 720,00 -

Čerpání fondů

(647)

- -(648)

Ostatní výnosy z činnosti 38 938,00 -

Finanční výnosy

(649)

843,65 10,00

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - -

Úroky

(661)

843,65 -

Výnosy z přecenění  reálnou hodnotou

(662)

II

- -

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(664)

2

- 10,00(665)

3

Výnosy ze správních poplatků

5 264,52 611 674,24

117 907,78 307 706,60

114 120,00 413,22

7 346,93 3 107 483,79

10 220,00 -

607 156,00 -

- -

- -

- -

- 13 948,88

- -

- -

4 484,00 -

- -

3 282,00 4 328,00

806,13 -

- -

790,13 -

- -

10,00 -

Kurzové zisky - -(663)

1

- -

Ostatní finanční výnosy - -(669)

4

6,00 -

5

6

Jiné pokuty a penále - -(642) - -

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 16 271 335,04 -

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 3 193 550,48 -

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

(682)

V

1

14 687 972,19 -

3 276 850,51 -

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 4 185 854,85 -(681) 3 704 297,75 -

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

7 859 558,33 -(684)

2

6 649 718,75 -3

4

Výnosy ze sdílených majetkových daní

- -(685)

5

6

- -

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

917 588,39 -(686) 890 525,26 -

Výnosy z transferů 1 349 251,53 - 472 310,42 -IV

Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů 1 349 251,53 -(672) 472 310,42 -2

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření běžného účetního období

C

1 Výsledek hospodaření před zdaněním 6 073 024,30 2 016 139,81- 4 081 854,42 1 227 643,81-

6 073 024,30 2 016 139,81-2 4 081 854,42 1 227 643,81-

114 782,99 -(688) 166 579,92 -

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Obec Prusinovice00287644

sestavená k 31.12.2018

IČO: Název:

Sídlo:  Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice

Kontaktní osoba: , , 

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)A.1.

Obec pokračuje ve své činnosti.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A.2.

Došlo ke změnám v některých účetních postupech a obsahovém vymezení některých účtů,dle prováděcí vyhlášky k
zákonu o účetnictví,
č. 410/2009 Sb, s účinností od 1.1.2015.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)A.3.

 
účetní jednotka provozuje hlavní a hosppodářskou činnost.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Název položky

Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4.

1 340 367,21 1 519 183,43Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

- -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

- -Vyřazené pohledávky 9053.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122.

- -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

- -Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

- -Další podmíněné pohledávkyP.IV.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

- -Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

- -Další podmíněné závazkyP.VII.

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744.

- -Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní      978

5.

- -Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

6.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      981

7.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      982

8.

9.

10.

- -Vyřazené závazky 9064.

1 340 367,21 1 519 183,43Ostatní majetek 9095.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9133.

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9144.

- -Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů      9155.

- -Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů      9166.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      P.V.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů      9511.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů      9522.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9533.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9544.

- -Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů      9555.

- -Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      9566.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
- -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      983

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      984

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

11.

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

12.

765 680,54 765 680,54Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účtyP.VIII.

2 106 047,75 2 284 863,97Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995.

765 680,54 765 680,54Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9911.

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922.

- -Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9933.

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9944.

13.

14.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)A.5.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)A.6.

Ke dni sestavení účetní uzávěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom
mají
vliv na finanční situaci účetní jednotky.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)B.1.

Žádné informace o převodech vlastnictví

Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)B.2.

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)B.3.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018

2 765 150,75 -Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

- -Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostiC.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

C.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.

Účetní jednotka neeviduje sbírky předmětů muzejní a galerijní hodnoty0,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.

901 643,00

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m   (ČÍSLO)D.3.

51 393 651,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.

0,00

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem   (ČÍSLO)D.5.

0,00

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

D.6.

901 643,00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce

Strana
10 z 16

14. 2. 2019
9:33:34

Z dat systému GINIS Express vytiskl Irena Tkadlčíková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.14.0 (Prusinovice), verze: 2018.02



Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

-Počáteční stav fonduG.I.

-Tvorba fonduG.II.

-Přebytky hospodaření z minulých let1.

-Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.

-Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

-Čerpání fonduG.III.

-Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy

-Ostatní tvorba fondu4.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018

82 283 184,41 25 870 808,50StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

- 1 144 329,00Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

69 062 422,41 24 670 460,50Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

- -Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

12 605 840,00 54 994,00

Jiné inženýrské sítě

G.4.

- -

Ostatní stavby

G.5.

614 922,00 1 025,00G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

56 412 375,91 52 421 750,91

NETTO

1 144 329,00- 912 817,00-

44 391 961,91 45 455 682,91

- -

12 550 846,00 7 878 885,00

- -

613 897,00 -

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahyG.

5 600 565,27 -PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

- -Stavební pozemkyH.1.

3 267 437,40 -Lesní pozemkyH.2.

729 787,12 -Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

1 602 286,65 -

Ostatní pozemky

H.4.

1 054,10 -H.5.

Zastavěná plocha

5 600 565,27 5 577 769,07

NETTO

- -

3 267 437,40 3 267 437,40

729 787,12 743 330,92

1 602 286,65 1 565 946,65

1 054,10 1 054,10

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahyH.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2018

- -Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.

- -Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

I.

- -Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.

- -Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1.

- -Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

J.

- -Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Prusinovice00287644

sestaveno k 31.12.2018

IČO: Název:

Sídlo:  Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice

Kontaktní osoba: , , 

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem

od poskytnutí

garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem

od poskytnutí

garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Prusinovice00287644

sestaveno k 31.12.2018

IČO: Název:

Sídlo:  Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice

Kontaktní osoba: , , 

Druh

proj.
Projekt

Datum

uzavření

smlouvy

Dodavatel

1 2

Obchodní firma IČO
Rok

zahájení

Rok

ukončení

Ocenění

pořizovaného

majetku

dle smlouvy t-4 t-3

3 4 5 6 7 8 9 10

t-2 t-1

11 12

Celkem

13

Stavební fáze

Základní údaje
Výdaje vynaložené na pořízení majetku

KonecPočátek t-4

v tom:

14 15

Výdaje na

pořízení majetku

t-3 Výdaje na

pořízení majetku

t-2 Výdaje na

pořízení majetku

t-4 Výdaje na

pořízení majetku

16 17 18 19 20 21 22 23

Výdaje na 

pořízení majetku

celkem

24

v tom:

Platby za dostupnost

v tom:v tom:

t-4 t-3

25 26

t-2 t-1

27 28

Celkem

29

Další platby a plnění zadavatele

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha

sestaveno k 31.12.2018

00287644IČO:

Název:

Sídlo:

Obec Prusinovice

Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice 2018
Kontaktní osoba: , , 

713 627,60 479 290,60Dlouhodobý nehmotný majetekI.

Název položky SU
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

313 300,00 78 963,00Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1

- -Software (013)2

- -Ocenitelná práva (014)3

- -

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(015)4

400 327,60 400 327,60

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(018)5

- -

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(019)6

- -(041)7

Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek - -

Dlouhodobý hmotný majetek

(051)

109 184 472,61 32 018 967,65

Pozemky

8

5 600 565,27 -

Kulturní předměty

(031)

II.

48 041,00 -

Stavby

(032)

1

82 283 184,41 25 870 808,50

Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí

(021)

2

6 266 138,95 2 510 167,17

Pěstitelské celky trvalých porostů

(022)

3

- -

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(025)

4

3 637 991,98 3 637 991,98

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(028)

5

- -

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(029)

11 348 551,00 -(042)

6

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -

Dlouhodobý finanční majetek

(052)

8

10 492,00 -

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

(061)

9

- -

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(062)

III.

- -(063)

1

Termínované vklady dlouhodobé

2

- -

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(068)

10 492,00 -(069)

4

Povolenky na emise a preferenční limity

234 337,00 250 047,00

NETTO

234 337,00 250 047,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

77 165 504,96 76 123 759,76

5 600 565,27 5 577 769,07

48 041,00 48 041,00

56 412 375,91 52 421 750,91

3 755 971,78 4 082 294,78

- -

- -

- -

11 348 551,00 13 993 904,00

- -

10 492,00 10 492,00

- -

- -

- -

- -

10 492,00 10 492,00

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Dlouhodobé půjčky - -(067)

3

- -

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - -(043)

5

- -

6

7

113 174 203,71 32 498 258,25AKTIVA CELKEM

109 908 592,21 32 498 258,25Stálá aktivaA

80 675 945,46 80 464 778,16

77 410 333,96 76 384 298,76

- -Dlouhodobé pohledávkyIV.

- -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1

- -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2

- -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3

- -(466)4 Dlouhodobé pohledávky z ručení

- -

- -

- -

- -

- -

- -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)8 - -

- -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky - -

- -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - -(036)10 - -
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ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha

310 955,70 -ZásobyI.

Název položky SU
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

- -Pořízení materiálu (111)1

- -Materiál na skladě (112)2

- -Materiál na cestě (119)3

- -

Polotovary vlastní výroby

(121)4

- -

Výrobky

(122)5

- -

Pořízení zboží

(123)6

- -

Zboží na skladě

(131)7

310 955,70 -

Zboží na cestě

(132)8

- -

Krátkodobé pohledávky

(138)

496 501,72 -

Odběratelé

9

89 901,00 -

Směnky k inkasu

(311)

II.

- -

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(312)

1

- -

Krátkodobé poskytnuté zálohy

(313)

2

366 395,72 -

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

(314)

3

- -

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(315)

4

- -

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

(316)

5

- -

Pohledávky za zaměstnanci

(317)

- -

Sociální zabezpečení

(335)

6

- -(336)

7

Daň z příjmů - -

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění

(341)

9

- -(342)

10

Daň z přidané hodnoty - -

Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce

(343)

13

- -

Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi

(344)

14

- -

Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi

(346)

15

- -

Krátkodobé pohledávky z ručení

(348)

16

- -

Pevné termínové operace a opce

(361)

18

- -(363)

Nedokončená výroba

310 955,70 315 929,83

NETTO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

310 955,70 315 929,83

- -

496 501,72 553 275,34

89 901,00 100 152,00

- -

- -

366 395,72 421 440,34

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

17

Pohledávky z finančního zajištění - -(365)

23

- -

24

26

3 265 611,50 -Oběžná aktivaB 3 265 611,50 4 080 479,40

- -Krátkodobé zprostředkování transferů (375)29

- -Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)28

- -Náklady příštích období (381)30

- -Příjmy příštích období (385)31

- -(388)32 Dohadné účty aktivní

- -

- -

- 3 633,00

- -

- -

- -Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)27 - -

40 205,00 -Ostatní krátkodobé pohledávky (377)33 40 205,00 28 050,00

Ostatní zásoby - -(139)10 - -

Krátkodobý finanční majetek 2 458 154,08 -

Majetkové cenné papíry k obchodování - -

Dluhové cenné papíry k obchodování

(251)

III.

- -

Jiné cenné papíry

(253)

1

- -

Termínované vklady krátkodobé

(256)

2

- -

Jiné běžné účty

(244)

3

- -

Běžný účet

(245)

4

60 063,40 -

Základní běžný účet územních samospr. celků

(241)

5

2 193 035,68 -

Běžné účty fondů územních samospr. celků

(231)

- -

Ceniny

(236)

9

38,00 -(263)

11

Peníze na cestě - -

Pokladna

(262)

12

205 017,00 -(261)

15

16

17

2 458 154,08 3 211 274,23

- -

- -

- -

- -

- -

60 063,40 105 135,46

2 193 035,68 3 032 924,77

- -

38,00 64,00

- -

205 017,00 73 150,00

Pohledávky z přerozdělovaných daní - -(319)8 - -

Zdravotní pojištění - -

Důchodové spoření

(337)

- -(338)

11

12

- -

- -

Pohledávky z neukončených finančních operací - -(369) - -25
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ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha

68 821 892,33 65 709 148,25Jmění účetní jednotky a upravující položkyI.

Název položky SU
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

73 073 105,86 71 467 183,86Jmění účetní jednotky (401)1

15 498 944,27 13 992 122,19Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)3

- -Kurzové rozdíly (405)4

21 375 074,06- 21 375 074,06-

Jiné oceňovací rozdíly

(406)5

- -

Opravy předcházejících účetních období

(407)6

1 624 916,26 1 624 916,26

Fondy účetní jednotky

(408)7

- -

Ostatní fondy

II.

- -

Výsledek hospodaření

(419)6

9 552 090,03 4 885 925,40

Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 056 884,49 2 854 210,61

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

III.

- -

Výsledek hosp. předcházejících účetních období

(431)

1

5 495 205,54 2 031 714,79(432)

2

3

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

OBDOBÍ

1 2

80 675 945,46 80 464 778,16PASIVA CELKEM

78 373 982,36 70 595 073,65Vlastní kapitálC
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ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha

Cizí zdroje 2 301 963,10 9 869 704,51D

Rezervy - -

Rezervy - -

Dlouhodobé závazky

(441)

1 132 109,00 2 030 429,00

Dlouhodobé úvěry

I.

1 132 109,00 2 030 429,00(451)

1

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - -

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

(452)

II.

- -(453)

1

Dlouhodobé přijaté zálohy

2

- -

Dlouhodobé závazky z ručení

(455)

3

- -

Dlouhodobé směnky k úhradě

(456)

- -

Ostatní dlouhodobé závazky

(457)

5

- -(459)7

6

8

4

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - -(472)

Název položky SU
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

Krátkodobé závazky 1 169 854,10 7 839 275,51

OBDOBÍ

1 2

Krátkodobé úvěry - -(281)

III.

1

- -Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)3

- -Jiné krátkodobé půjčky (289)4

- 6 860 616,00Dodavatelé (321)5

- -Směnky k úhradě (322)6

- -(324)

8

Krátkodobé přijaté zálohy

- -Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282)2

- -Závazky z dělené správy (325)

9 - -(326)Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

10

- -Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)

12 91 917,00 100 016,00Sociální zabezpečení (336)

15 - -Daň z příjmů (341)

16 30 918,00 29 910,00Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)

17 50 330,00 38 168,00(343)Daň z přidané hodnoty

276 340,00 286 612,00Zaměstnanci (331)

11

18

- -(347)19 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

Závazky k vybraným místním vládním institucím - -(349)20

- -Krátkodobé závazky z ručení (362)27

- -Pevné termínové operace a opce (363)28

- -Závazky z finančního zajištění (366)30

- -Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368)31

- -(375)33 Krátkodobé zprostředkování transferů

4 087,00 632,00Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)32

317 866,38 124 667,17(383)35 Výdaje příštích období

- -Výnosy příštích období (384)36

349 135,72 351 540,34Dohadné účty pasivní (389)37

7 364,00 2 600,00(378)38 Ostatní krátkodobé závazky

- -Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)

7

13 41 896,00 44 514,00Zdravotní zabezpečení (337)

14 - -Důchodové spoření (338)

- -Závazky z neukončených finančních operací (364)29

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
sestavený k 31.12.2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Prusinovice

2018

IČO

Adresa

Kontaktní údaje

287644

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Zámčisko 350

Prusinovice

76842   

telefon

fax

e-mail

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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POL Název položky
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 900 000,00 3 750 421,00 3 750 023,76

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 85 000,00 89 000,00 88 030,44

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 300 000,00 347 990,00 347 800,65

1121 Daň z příjmů právnických osob 2 800 000,00 3 194 000,00 3 193 550,48

1211 Daň z přidané hodnoty 6 500 000,00 7 860 000,00 7 859 558,33

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10 000,00 10 000,00 -

1337 Poplatek za komunální odpad 590 000,00 590 500,00 590 459,00

1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 18 920,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 3 000,00 2 850,00

1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 300,00

1381 Daň z hazardních her 130 000,00 115 000,00 114 724,09

1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. - 60,00 58,90

1511 Daň z nemovitých věcí 800 000,00 918 000,00 917 588,39

14 150 000,00 16 907 971,00 16 892 864,041xxx Daňové příjmy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 133 000,00 201 359,25 199 327,50

2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 14 000,00 16 010,00 14 748,00

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 1 000,00 -

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 23 000,00 22 556,00

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 55 000,00 109 740,00 106 235,00

2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 843,65

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend - 10,00 10,00

2322 Přijaté pojistné náhrady - 38 690,00 38 594,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 400,00 344,00

211 000,00 391 209,25 382 658,152xxx Nedaňové příjmy

3111 Příjmy z prodeje pozemků - 20 000,00 19 720,00

- 20 000,00 19 720,003xxx Kapitálové příjmy

14 361 000,00 17 319 180,25 17 295 242,19Vlastní příjmy   (třídy 1+2+3)

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 56 000,00 56 000,00

4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 244 300,00 244 300,00 244 300,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 200 000,00 638 328,00 638 288,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 185 000,00 185 000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů - - 4 500 000,00

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 2 765 150,75 2 765 150,75

474 300,00 3 888 778,75 8 388 738,754xxx Přijaté transfery

14 835 300,00 21 207 959,00 25 683 980,94Rozpočtové příjmy   (třídy 1+2+3+4)

POL Název položky
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění)

5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 100 000,00 2 192 000,00 2 123 530,00

5019 Ostatní platy 20 000,00 20 000,00 -

5021 Ostatní osobní výdaje 201 000,00 236 975,00 224 701,00

5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 000,00 780 000,00 771 796,00

5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 670 000,00 700 100,00 676 267,00

5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 260 000,00 261 100,00 256 796,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 000,00 16 000,00 15 865,00

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 10 000,00 4 377,00

5131 Potraviny - 3 000,00 2 772,00

5132 Ochranné pomůcky 1 023 000,00 47 733,00 7 639,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 30 000,00 22 104,00
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POL Název položky
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění)

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 415 000,00 486 090,00 346 655,18

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 55 000,00 26 000,00 17 621,53

5139 Nákup materiálu j.n. 347 300,00 556 631,00 494 276,22

5141 Úroky vlastní 20 000,00 37 000,00 36 923,50

5151 Studená voda 78 000,00 78 000,00 62 023,00

5153 Plyn 175 000,00 153 000,00 119 346,05

5154 Elektrická energie 325 000,00 328 000,00 294 584,75

5156 Pohonné hmoty a maziva 145 000,00 127 887,00 122 921,00

5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 8 642,00

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 47 000,00 46 248,75

5163 Služby peněžních ústavů 110 000,00 108 000,00 97 191,60

5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 777,00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 4 000,00

5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 32 000,00 4 250,00

5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 60 000,00 45 157,20

5169 Nákup ostatních služeb 1 367 000,00 2 085 645,00 1 956 091,08

5171 Opravy a udržování 245 000,00 1 302 148,00 1 206 741,54

5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 -

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 -

5175 Pohoštění 70 000,00 102 652,00 84 480,00

5194 Věcné dary 45 000,00 105 000,00 101 573,00

5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 30 000,00 30 000,00 29 120,00

5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 000,00 191 230,00 180 230,00

5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 60 000,00 110 000,00 108 000,00

5321 Neinvestiční transfery obcím - 5 000,00 750,00

5323 Neinvestiční transfery krajům 125 000,00 122 400,00 122 400,00

5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 50 000,00 607,00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00

5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 419 298,00 419 298,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 4 500 000,00

5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 1 000,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 55 000,00 55 000,00 11 367,00

5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - 632,00 632,00

5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 55 000,00 51 000,00

5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 -

10 325 300,00 12 219 521,00 15 729 754,405xxx Běžné výdaje   (třída 5)

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 10 000,00 38 000,00 27 452,00

6121 Budovy, haly a stavby 7 500 000,00 7 726 200,00 7 707 402,00

6122 Stroje, přístroje a zařízení - 100 000,00 96 926,00

6130 Pozemky - 6 400,00 6 400,00

7 510 000,00 7 870 600,00 7 838 180,006xxx Kapitálové výdaje   (třída 6)

17 835 300,00 20 090 121,00 23 567 934,40Rozpočtové výdaje

3 000 000,00- 1 117 838,00 2 116 046,54SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ   (Příjmy - Výdaje)

Strana
3 z 7

17. 5. 2019
8:31:29

Z dat systému GINIS Express vytiskl Irena Tkadlčíková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (Prusinovice), verze: 2018.01



III. Financování

Název položky
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Skutečnost

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 - - -

Krátkodobé financování z tuzemska

+

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 - - --

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8113 - - -+

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 - - --

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 - 219 518,00- 839 889,09+/-

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8117 - - -+

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 - - --

Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 - - -

Dlouhodobé financování z tuzemska

+

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 - - --

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8123 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00+

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 2 000 000,00- 5 898 320,00- 5 898 320,00--

Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech 8125 - - -+/-

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127 - - -+

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 - - --

Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 - - -

Krátkodobé financování ze zahraničí

+

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 - - --

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8213 - - -+

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 - - --

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8215 - - -+/-

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 - - -+

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 - - --

Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 - - -

Dlouhodobé financování ze zahraničí

+

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 - - --

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8223 - - -+

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 - - --

Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech 8225 - - -+/-

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227 - - -+

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 - - --

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru

8901 - - 2 057 615,63-

Opravné položky k peněžním operacím

+/-

Nerealizované kurzové rozdíly 8902 - - -+/-

Financování (součet za třídu 8) 3 000 000,00 1 117 838,00- 2 116 046,54-

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 - - -+/-

Název bankovního účtu
Počáteční stav

k 1.1.
Stav ke konci
vyk. období

Obrat

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Základní běžný účet ÚSC 3 032 924,77 2 193 035,68839 889,09-

Běžné účty fondů ÚSC - --

Běžné účty celkem 3 032 924,77 2 193 035,68839 889,09-

Pokladna - --
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Název bankovního účtu
Schválený
rozpočet

Skutečnost
Rozpočet po

změnách

V. Peněžní fondy - informativně

Počáteční zůstatek - --

Příjmy celkem - --

Výdaje celkem - --

Obrat - --

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) - --

Změna stavu - --

Financování - třída 8 - --

VI. Majetek

Název majetkového účtu
Počáteční stav 

k 1.1.
Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 313 300,00 - 313 300,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 400 327,60 - 400 327,60

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby 76 863 317,41 5 419 867,00 82 283 184,41

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 6 169 212,95 96 926,00 6 266 138,95

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 290 944,99 347 046,99 3 637 991,98

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky 5 577 769,07 22 796,20 5 600 565,27

Kulturní předměty 48 041,00 - 48 041,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 993 904,00 2 645 353,00- 11 348 551,00

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 10 492,00 - 10 492,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 63 253,00- 15 710,00- 78 963,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 400 327,60- - 400 327,60-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám 24 441 566,50- 1 429 242,00- 25 870 808,50-

Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 2 086 918,17- 423 249,00- 2 510 167,17-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 290 944,99- 347 046,99- 3 637 991,98-

Zboží a ostatní zásoby

Zboží na skladě 315 929,83 4 974,13- 310 955,70

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Text
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

SkutečnostPoložka

Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 185 000,00 185 000,004122

Převody z rozpočtových účtů - - 4 500 000,004134

Neinvestiční transfery obcím - 5 000,00 750,005321

Neinvestiční transfery krajům 125 000,00 122 400,00 122 400,005323

Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 50 000,00 607,005329

Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 4 500 000,005345
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UZ POL Název položky
Výdaje Příjmy Výdaje

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

Příjmy

SkutečnostRozpočet po změnách

14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

x 30 380,00 x30 380,00

14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 445,00- x 16 445,00x

14004 5156 Pohonné hmoty a maziva 887,00- x 887,00x

14004 5169 Nákup ostatních služeb 1 700,00- x 1 700,00x

14004 5171 Opravy a udržování 11 348,00- x 11 348,00x

30 380,00- 30 380,00 30 380,0014004 30 380,00

17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního
rozpočtu

x 2 765 150,75 x2 765 150,75

- 2 765 150,75 -17969 2 765 150,75

29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

x 120 150,00 x120 150,00

- 120 150,00 -29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých.
porostů, dle B

120 150,00

29015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

x 14 280,00 x-

- 14 280,00 -29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné
technol,dle D

-

29027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

x 54 180,00 x-

29027 5171 Opravy a udržování 54 180,00- x 54 180,00x

54 180,00- 54 180,00 54 180,0029027 -

33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

x 419 298,00 x419 298,00

33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným
příspěvkovým organizac

419 298,00- x 419 298,00x

419 298,00- 419 298,00 419 298,0033063 419 298,00

98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z
všeob.pokl.správy SR

x 26 000,00 x-

98008 5021 Ostatní osobní výdaje 12 985,00- x 12 985,00x

98008 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 645,00- x 4 645,00x

98008 5169 Nákup ostatních služeb 6 810,00- x 6 810,00x

98008 5175 Pohoštění 1 560,00- x 1 560,00x

26 000,00- 26 000,00 26 000,0098008 -

98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z
všeob.pokl.správy SR

x 30 000,00 x30 000,00

98187 5021 Ostatní osobní výdaje 19 990,00- x 19 990,00x

98187 5139 Nákup materiálu j.n. 331,00- x 331,00x

98187 5169 Nákup ostatních služeb 4 500,00- x 4 500,00x

98187 5175 Pohoštění 1 092,00- x 1 092,00x

25 913,00- 30 000,00 25 913,0098187 30 000,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Osoba odpovědná za rozpočet

Statutární zástupce
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Obecni rilad Prusinovice

Zdmlisko 350, 768 42, Prusinovice, okres KromdiiZ

V souladu s ustanovenimizdkonaE.5631199l Sb., o ridetnictvi, vyhl6Skou d.410/2009 Sb.,
ieskjmi standarty a vyh165kout,.270l20l0 Sb., o inventarizaci majetku azhvazk.Iu, Sm6rnici pro
provedeni inventarizace apiikazu starosty a provedeni inventarizace ve5ker6ho majetku. Tato zprdva
byla vyhotovena dne 6.2.2019

Zadiltek inventariza ce | 4.12.201 8

Ukondeni inventarizace: 3l .1.2019

Provedenou inventarizaci nebylo zji5tEno rozdilt

Prohl65eni inventarizadni komice :

- Inventarizacebylaprovedena v souladu s ustanovenimi d. 56311991Sb., o fdetnictvi a smdrnici a

eiikazem starosty
- Clenov6 komise - jsme si vddomi moZnych n6sledkti za nespr6vn6 provedeni inventarizace

Marek Bedka, piedseda IK

2 /zn"t\
MVDr. Koplik Jaroslav

Martina Smolkov6 Ivan

/r,rw,t +
Mgr. 6 Ivona Bc. Navr6tilov6 Gabriela

Smolkov6 Kv6toslava



Ger6tov6 Romana

',!;-r-/ ff" r-l
Tkadldikov6 Irena Hulenkov6 BoZena



Tel.:       573 386 125                Email : starosta@prusinovice.cz                 IČO :        00287644 

Mobil :  725 121 256                 Web :  www.prusinovice.cz                         Kód obce :  588 903             

 
 

                                                
 

 

     Obec  Prusinovice 
 

          Zámčisko 350, 768 42, Prusinovice, okres Kroměříž 

 

 

 

Hodnotící zpráva za rok 2018 – obec Prusinovice 
 

Obec Prusinovice v roce 2018 přijala výnosy ve výši 21 183 980,94 Kč. Je zřizovatelem základní a 

mateřské školy a zásahové jednotky JPO III. Na činnost JPO III byla získána v roce 2018 dotace na 

vybavení jednotky ve výši 215 380 Kč. Na obnovu lesního porostu byla získána dotace od Zlínského 

kraje ve výši 134 430 Kč. Na rekonstrukci křížku v Pacetlucké ulici byla získána dotace ve výši 54 180 

Kč. Byla obdržena dotace na stavbu v roce 2017 chodníků ve výši 2 765 150, 75 Kč. Byla získána 

průtoková dotace pro Mateřskou školu ve výši 419 298 Kč. Na provoz a údržbu škol přispěla obec 

částkou 1 150 000 Kč, dále poskytuje příspěvky dle potřeby a nutnosti k zabezpečení provozu. Základní 

škola skončila hospodaření roku 2018 se ztrátou 38 069,24 Kč, mateřská škola se ztrátou 48 000,54 Kč. 

V obci pracuje 16 spolků, kterým byla poskytnuta celková částka 179 000,- Kč na jejich činnost. 

Českobratrské evangelické církvi přispěla obec částkou 50 000 Kč na její činnost a římskokatolické 

církvi částkou 50 000 Kč na její činnost.  

 

Byla doplacena zbývající část faktur přístavby a rekonstrukce Mateřské školy v hodnotě  

7 330 000 Kč. Na tuto investici byl v lednu 2018 použit úvěr ve výši 5 000 000 Kč, který byl v průběhu 

roku 2018 také splacený. Byly zrekonstruované místnosti salonek a peklo v kulturním domě, s novým 

obložením a vybavením za cenu 622 000 Kč. Byly opraveny některé cesty v obci za cenu 267 000 Kč. 

Bylo proinvestováno do nové výsadby a údržby starší výsadby 208 000 Kč. Střecha nad podiem byla 

ošetřena novým pěnovým nástřikem v ceně 117 000 Kč. Malování v kulturním domě 75 000 Kč. 

V budově mateřské školy byla vybudována nová podlaha za 27 000 Kč. V zahradě základní školy byla 

postavena nová opěrná zídka s novým plotem v ceně 102 000 Kč. Na dětské hřiště pod tělocvičnou byly 

umístěné nové herní prvky v ceně 580 000 Kč. Po krupobití byla opravena střecha na pergole u 

kulturního domu za cenu 120 000 Kč. Byl zrekonstruovaný křížek v Pacetlucké ulici v ceně 77 000 Kč.  

Celkem bylo v roce 2018 proinvestováno 9 448 000 Kč.  

 

V obecních lesích bylo vysazeno 12 000 ks dubu letního.   

 

 

 

 

Prusinovice 20. 2. 2019                                                  Zbyněk Žákovský, starosta obce  
          

 

 

 

 

 

http://www.obecprusinovice.cz/
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