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Vysvetlivky gramatiky kontrol: 

Operátory porovnania: 

==    rovná sa 

!=    nerovná sa 

>    väčší ako 

<    menší ako 

>=    väčší rovný ako 

<=    menší rovný ako 

 
Bunkové lokátory: 
T( ) - všetky bunky tabuľky 
T( ) exclude – všetky bunky tabuľky okrem 
T( ) include – iba tie bunky tabuľky 
S(index) – všetky bunky stĺpca s indexom 
R(index) – všetky bunky riadku s indexom 
B(riadok,stĺpec) – bunka v riadku a stĺpci 
B(riadok1,stlpec1:riadok2,stĺpec2) – skupina buniek od riadku a stĺpca 1 po riadok a stĺpec 2 
Sn(nazov) – všetky bunky stĺpca s názvom 
Rn(nazov) – všetky bunky riadku s názvom 
RR(index, indexOd-indexDo, indexOd++) – bunky uvedených riadkov 
SS(index, indexOd-indexDo, indexOd++) – bunky uvedených stĺpcov 
A(nazov) – atribút výkazu alebo tabuľky 
 
Metódy: 
EACH(lokátor znamienko hodnota) - pre každú uvedenú bunku platí 
EACH_ROW(podmienka) - pre každý riadok dynamickej tabuľky platí podmienka 
SUM(lokátor1, lokátor2, ...) – zosumuje hodnoty všetkých buniek definovaných lokátormi 
SUMIF(ifStlpec:hodnota1, …:sumStlpec1, ...) – zosumuje hodnoty sum stĺpcov ak sa v if-stĺpci nachádza hodnota 
SUMIF2(ifPodmienka:sumStlpec1,…) – zosumuje hodnoty sum stĺpcov ak je splnená ifPodmienka 
CLIP(stlpec:indexOd,indexDo) - z hodnoty vystrihne časť od indexOd po indexDo 
TO_DATE(cast1 + cast2 + ... :format) - z častí vyskladá reťazec a konvertuje na dátum podľa formátu 
EMPTY(tabulka) - zistí či je tabuľka prázdna (dynamická = bez riadku, statická = bez vyplnenej bunky) 
NOT_EMPTY(tabulka) - zistí či je tabuľka naplnená (opak EMPTY) 
S(index1 + index2 + ...) - pre kontextový riadok sumuje bunky v daných stĺpcoch 
R(index1 + index2 + ...) - pre kontextový stĺpec sumuje bunky v daných riadkoch 
UQ(stlpec1, stlpec2, ...) - testuje jedinečnosť kombinácie hodnôt v riadkoch dynamickej tabuľky 
COMB([stlpec1 -> hodnota1] [stlpec2 -> hodnota2]...) - testuje prítomnosť kombinácie hodnôt v riadkoch dynamickej tabuľky 
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Výkaz: FVV_KC_2020 

Typ: Form. vzáj. vzťahov KC 

Platnosť: 01.01.2020 ++ 

Počet kontrol: 126 

tabuľka: Transfery - pohľadávky a záväzky (4) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

tabuľka: Návratné finančné výpomoci (4) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 



8 

ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

tabuľka: Pohľadávky krátkodobé (5) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

SPLATNOST_POVINNA 

Kontrola: SPLATNOST_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(splatnost) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (splatnost) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 
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tabuľka: Pohľadávky - dlhodobé (5) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

SPLATNOST_POVINNA 

Kontrola: SPLATNOST_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(splatnost) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (splatnost) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

tabuľka: Záväzky - krátkodobé (5) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 
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ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

SPLATNOST_POVINNA 

Kontrola: SPLATNOST_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(splatnost) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (splatnost) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

tabuľka: Záväzky - dlhodobé (5) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 
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SPLATNOST_POVINNA 

Kontrola: SPLATNOST_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(splatnost) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (splatnost) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

tabuľka: Dlhodobé pôžičky (40) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(6-8, 10-11, 13, 15, 17-21) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (6,7,8,10,11,13,15,17,18,19,20,21), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

MENA 

Kontrola: MENA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_CISLO_POVINNY 

Kontrola: VYNOS_CISLO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYSKA_ISTINY_POVINNY 

Kontrola: VYSKA_ISTINY_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vyskaIstiny) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vyskaIstiny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOSOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynosovyUrokZaRok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynosovyUrokZaRok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_100_PERCENT 

Kontrola: VYNOS_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

VYNOS_ZAPORNY 

Kontrola: VYNOS_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) >= 0 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZnizenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenieOP) != null) THEN (S(ucetZnizenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZrusenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenieOP) != null) THEN (S(ucetZrusenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 
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ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ISTINA_SPOLU 

Kontrola: ISTINA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vyskaIstinySpolu) == SUM(S(vyskaIstiny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vyskaIstinySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vyskaIstiny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYNOSOVY_UROK_SPOLU 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vynosovyUrokZaRokSpolu) == SUM(S(vynosovyUrokZaRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vynosovyUrokZaRokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vynosovyUrokZaRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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STLPEC_7 

Kontrola: STLPEC_7  blokujúca 

Vzorec: S(10) == S(6 + 7 - 8 + 9 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (10) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (6 + 7 - 8 + 9) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S7 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S3 + S4 - S5 + S6 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(19) == S(11 + 13 - 15 - 17 + 18 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (19) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 + 13 - 15 - 17 + 18) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S8 + S10 - S12 - S14 + S15 ("{suma}")" 

 

STLPEC_17 

Kontrola: STLPEC_17  blokujúca 

Vzorec: S(20) == S(6 - 11 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (20) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (6 - 11) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S17 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S3 - S8 ("{suma}")" 

 

STLPEC_18 

Kontrola: STLPEC_18  blokujúca 

Vzorec: S(21) == S(10 - 19 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (21) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (10 - 19) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S18 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S7 - S16 ("{suma}")" 

 

tabuľka: Dlhodobé pôžičky (40) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(6-8, 10-11, 13, 15, 17-21) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (6,7,8,10,11,13,15,17,18,19,20,21), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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MENA 

Kontrola: MENA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_CISLO_POVINNY 

Kontrola: VYNOS_CISLO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYSKA_ISTINY_POVINNY 

Kontrola: VYSKA_ISTINY_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vyskaIstiny) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vyskaIstiny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOSOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynosovyUrokZaRok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynosovyUrokZaRok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_100_PERCENT 

Kontrola: VYNOS_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

VYNOS_ZAPORNY 

Kontrola: VYNOS_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZnizenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenieOP) != null) THEN (S(ucetZnizenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 
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HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZrusenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenieOP) != null) THEN (S(ucetZrusenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ISTINA_SPOLU 

Kontrola: ISTINA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vyskaIstinySpolu) == SUM(S(vyskaIstiny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vyskaIstinySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vyskaIstiny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYNOSOVY_UROK_SPOLU 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vynosovyUrokZaRokSpolu) == SUM(S(vynosovyUrokZaRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vynosovyUrokZaRokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vynosovyUrokZaRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_7 

Kontrola: STLPEC_7  blokujúca 

Vzorec: S(10) == S(6 + 7 - 8 + 9 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (10) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (6 + 7 - 8 + 9) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S7 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S3 + S4 - S5 + S6 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(19) == S(11 + 13 - 15 - 17 + 18 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (19) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 + 13 - 15 - 17 + 18) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S8 + S10 - S12 - S14 + S15 ("{suma}")" 

 

STLPEC_17 

Kontrola: STLPEC_17  blokujúca 

Vzorec: S(20) == S(6 - 11 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (20) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (6 - 11) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S17 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S3 - S8 ("{suma}")" 

 

STLPEC_18 

Kontrola: STLPEC_18  blokujúca 

Vzorec: S(21) == S(10 - 19 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (21) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (10 - 19) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S18 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S7 - S16 ("{suma}")" 
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tabuľka: Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  (30) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(3-5, 7-8, 10, 12, 14-16) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (3,4,5,7,8,10,12,14,15,16), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZnizenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenieOP) != null) THEN (S(ucetZnizenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZrusenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenieOP) != null) THEN (S(ucetZrusenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_5 

Kontrola: STLPEC_5  blokujúca 

Vzorec: S(7) == S(3 + 4 - 5 + 6 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (7) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (3 + 4 - 5 + 6) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S5 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S1 + S2 - S3 + S4 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(16) == S(8 + 10 - 12 - 14 + 15 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (16) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (8 + 10 - 12 - 14 + 15) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S12 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S6 + S8 - S10 - S12 + S13 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(3 - 8 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (3 - 8) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S1 - S6 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(18) == S(7 - 16 {suma} 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (18) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 16) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S5 - S14 ("{suma}")" 

 

tabuľka: Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  (30) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(3-5, 7-8, 10, 12, 14-16) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (3,4,5,7,8,10,12,14,15,16), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZnizenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenieOP) != null) THEN (S(ucetZnizenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZrusenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenieOP) != null) THEN (S(ucetZrusenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_5 

Kontrola: STLPEC_5  blokujúca 

Vzorec: S(7) == S(3 + 4 - 5 + 6 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (7) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (3 + 4 - 5 + 6) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S5 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S1 + S2 - S3 + S4 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(16) == S(8 + 10 - 12 - 14 + 15 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (16) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (8 + 10 - 12 - 14 + 15) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S12 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S6 + S8 - S10 - S12 + S13 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(3 - 8 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (3 - 8) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S1 - S6 ("{suma}")" 
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STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(18) == S(7 - 16 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (18) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 16) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S5 - S14 ("{suma}")" 

 

tabuľka: Časové rozlíšenie (4) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

tabuľka: Náklady (5) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 
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ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTAVOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTAVOK_KLADNY  blokujúca 

Poznámka: všetky účty (okrem účtu 589) musia mať zostatok väčší ako nula 

Vzorec: EACH_ROW(IF (S(ucet) != U589) THEN (S(zostatok) > 0)) 

Vysvetlenie: Pre každý riadok platí: undefined 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

DRUH_CINNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CINNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCinnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCinnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

tabuľka: Výnosy (5) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Poznámka: všetky účty (okrem účtu 699) musia mať zostatok väčší ako nula 

Vzorec: EACH_ROW(IF (S(ucet) != U699) THEN (S(zostatok) > 0)) 

Vysvetlenie: Pre každý riadok platí: undefined 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 
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DRUH_CINNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CINNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCinnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCinnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

tabuľka: Obstaranie DHM, DNM a KFM, pohľadávok a zásob (4) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatok) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatok) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

tabuľka: Prevod správy dlhodobého majetku (10) 

UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA 

Kontrola: UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(uctovnaJednotka) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (uctovnaJednotka) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 
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ZOSTATOK_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnota) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnota) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ZOSTATOK_KLADNY 

Kontrola: ZOSTATOK_KLADNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnota) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnota) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

DRUH_POHYBU_POVINNY 

Kontrola: DRUH_POHYBU_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhPohybu) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhPohybu) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

STRANA_POVINNA 

Kontrola: STRANA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(strana) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (strana) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

NEPOVOLENE_KOMBINACIE_BRUTTO_PRIRASTKY 

Kontrola: NEPOVOLENE_KOMBINACIE_BRUTTO_PRIRASTKY  blokujúca 

Vzorec: COMB([ucet -> U012_C8702, U013_C8702, U018_C8702, U019_C8702, U021_C8702, U022_C8702, U023_C8702, U025_C8702, U026_C8702, 

U028_C8702, U029_C8702, U031_C8702, U032_C8702, U033_C8702, U041_C8702, U042_C8702], [druhPohybu -> P01], [strana -> DAL]) == false 

Vysvetlenie: Uvedená kombinácia hodnôt stĺpcov (ucet, druhPohybu, strana)  je pre jednotlivé riadky tabuľky nepovolená 

Chybové hlásenie: "Nepovolená kombinácia: Účet majetku + Prírastky + strana Dal" 

 

NEPOVOLENE_KOMBINACIE_BRUTTO_UBYTKY 

Kontrola: NEPOVOLENE_KOMBINACIE_BRUTTO_UBYTKY  blokujúca 

Vzorec: COMB([ucet -> U012_C8702, U013_C8702, U018_C8702, U019_C8702, U021_C8702, U022_C8702, U023_C8702, U025_C8702, U026_C8702, 

U028_C8702, U029_C8702, U031_C8702, U032_C8702, U033_C8702, U041_C8702, U042_C8702], [druhPohybu -> P02], [strana -> MA_DAT]) == false 

Vysvetlenie: Uvedená kombinácia hodnôt stĺpcov (ucet, druhPohybu, strana)  je pre jednotlivé riadky tabuľky nepovolená 

Chybové hlásenie: "Nepovolená kombinácia: Účet majetku + Úbytky + strana Má dať" 

 

NEPOVOLENE_KOMBINACIE_KOREKCIA_PRIRASTKY 

Kontrola: NEPOVOLENE_KOMBINACIE_KOREKCIA_PRIRASTKY  blokujúca 

Vzorec: COMB([ucet -> U072_C8702, U073_C8702, U078_C8702, U079_C8702, U081_C8702, U082_C8702, U083_C8702, U085_C8702, U086_C8702, 

U088_C8702, U089_C8702], [druhPohybu -> P01], [strana -> MA_DAT]) == false 

Vysvetlenie: Uvedená kombinácia hodnôt stĺpcov (ucet, druhPohybu, strana)  je pre jednotlivé riadky tabuľky nepovolená 

Chybové hlásenie: "Nepovolená kombinácia: Účet korekcie + Prírastky + strana Má dať" 
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NEPOVOLENE_KOMBINACIE_KOREKCIA_UBYTKY 

Kontrola: NEPOVOLENE_KOMBINACIE_KOREKCIA_UBYTKY  blokujúca 

Vzorec: COMB([ucet -> U072_C8702, U073_C8702, U078_C8702, U079_C8702, U081_C8702, U082_C8702, U083_C8702, U085_C8702, U086_C8702, 

U088_C8702, U089_C8702], [druhPohybu -> P02], [strana -> DAL]) == false 

Vysvetlenie: Uvedená kombinácia hodnôt stĺpcov (ucet, druhPohybu, strana)  je pre jednotlivé riadky tabuľky nepovolená 

Chybové hlásenie: "Nepovolená kombinácia: Účet korekcie + Úbytky + strana Dal" 

 

Celovýkazové kontroly (0) 
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Výkaz: IUZ_POZNAMKY_2017 

Typ: Poznámky - tab. 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Počet kontrol: 100 

tabuľka: Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok (12) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude SS(4, 9, 14) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpcov (4,9,14), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

NEPRIPUSTNA_KOREKCIA 

Kontrola: NEPRIPUSTNA_KOREKCIA  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 ++ 

Vzorec: RR(6, 7, 9-11, 19-20, 22-29:6-10) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) , platí len pre stĺpce (6, 7, 8, 9, 10),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Chybové hlásenie: "Riadok korekcie sa nevypĺňa" 

 

RIADOK_8 

Kontrola: RIADOK_8  blokujúca 

Vzorec: R(8) == R(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (8)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_21 

Kontrola: RIADOK_21  blokujúca 

Vzorec: R(21) == R(9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (21)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_30 

Kontrola: RIADOK_30  blokujúca 

Vzorec: R(30) == R(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (30)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_31 

Kontrola: RIADOK_31  blokujúca 

Vzorec: R(31) == R(8 + 21 + 30 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (31)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (8 + 21 + 30) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_31_NULY 

Kontrola: RIADOK_31_NULY  blokujúca 

Vzorec: R(31:4,9,14) == 0 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (31) , platí len pre stĺpce 4, 9, 14,  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť 0" 

 

STLPEC_5 

Kontrola: STLPEC_5  blokujúca 

Vzorec: S(5) == S(1 + 2 - 3 + 4 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (5) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2 - 3 + 4) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 + S4 ("{suma}")" 

 

STLPEC_10 

Kontrola: STLPEC_10  blokujúca 

Vzorec: S(10) == S(6 + 7 - 8 + 9 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (10) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (6 + 7 - 8 + 9) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 10 sa musí rovnať súčtu S6 + S7 - S8 + S9 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(15) == S(11 + 12 - 13 + 14 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (15) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 + 12 - 13 + 14) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 15 sa musí rovnať súčtu S11 + S12 - S13 + S14 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(16) == S(1 - 6 - 11 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (16) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 - 6 - 11) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 16 sa musí rovnať súčtu S1 - S6 - S11 ("{suma}")" 

 

STLPEC_17 

Kontrola: STLPEC_17  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(5 - 10 - 15 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (5 - 10 - 15) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 17 sa musí rovnať súčtu S5 - S10 - S15 ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám (9) 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Účet nie je vybraný" 

 

HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnota) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnota) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Hodnota nie je vyplnená" 
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KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(1) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6) == S(2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 - S4 ("{suma}")" 

 

HODNOTA_ROK_MINUS_1_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_ROK_MINUS_1_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredchRokSumar) == SUM(S(hodnotaPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

TVORBA_SUMAR 

Kontrola: TVORBA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSumar) == SUM(S(tvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (tvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZNIZENIE_SUMAR 

Kontrola: ZNIZENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSumar) == SUM(S(znizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (znizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZRUSENIE_SUMAR 

Kontrola: ZRUSENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSumar) == SUM(S(zrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaSumar) == SUM(S(hodnota) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 



38 

tabuľka: Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam (9) 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Účet nie je vybraný" 

 

HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnota) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnota) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Hodnota nie je vyplnená" 

 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(1) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6) == S(2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 - S4 ("{suma}")" 

 

HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredchRokSumar) == SUM(S(hodnotaPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

TVORBA_SUMAR 

Kontrola: TVORBA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSumar) == SUM(S(tvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (tvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZNIZENIE_SUMAR 

Kontrola: ZNIZENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSumar) == SUM(S(znizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (znizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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ZRUSENIE_SUMAR 

Kontrola: ZRUSENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSumar) == SUM(S(zrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaSumar) == SUM(S(hodnota) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti (5) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() 

Vysvetlenie: translator not found 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

BUNKA_1_1 

Kontrola: BUNKA_1_1  blokujúca 

Vzorec: B(1,1) == SUM(S(1:2,3,4) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

BUNKA_1_2 

Kontrola: BUNKA_1_2  blokujúca 

Vzorec: B(1,2) == SUM(S(2:2,3,4) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

BUNKA_6_1 

Kontrola: BUNKA_6_1  blokujúca 

Vzorec: B(6,1) == SUM(S(1:1,5) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

BUNKA_6_2 

Kontrola: BUNKA_6_2  blokujúca 

Vzorec: B(6,2) == SUM(S(2:1,5) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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tabuľka: Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include S(3:2,3) S(4:2,3) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpca (3),buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_PRESUNY 

Kontrola: RIADOK_PRESUNY  blokujúca 

Vzorec: SUM(R(4)) == 0 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadku Presuny musí byť rovný nule" 

 

RIADOK_ZOSTATOK 

Kontrola: RIADOK_ZOSTATOK  blokujúca 

Vzorec: R(5) == R(1 + 2 - 3 + 4 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (5)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 2 - 3 + 4) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_PRIRASTKY_VH 

Kontrola: RIADOK_PRIRASTKY_VH  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2020 ++ 

Vzorec: B(2,6) == B(5,6) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2,6) sa musí rovnať hodnote bunky (5, 6) 

Chybové hlásenie: "Hodnota pohybu Prírastky v stĺpci 6 ("{suma1}") sa musí rovnať hodnote Zostatku 20xx ("{suma2}")" 

 

RIADOK_UBYTKY_VH 

Kontrola: RIADOK_UBYTKY_VH  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2020 ++ 

Vzorec: B(3,6) == 0 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3,6) sa musí rovnať hodnote 0 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [ROZPOCTOVA|PRISPEVKOVA|MESTSKY_URAD|OBECNY_URAD] 

Chybové hlásenie: "V stĺpci 6 pri účte 431 VH bežného obdobia nesmie byť použitý pohyb Úbytky ("{suma}")" 

 

RIADOK_PRESUN_VH 

Kontrola: RIADOK_PRESUN_VH  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2020 ++ 

Vzorec: ( B(1,6) + B(4,6) ) == 0 

Vysvetlenie: translator not found 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [ROZPOCTOVA|PRISPEVKOVA|MESTSKY_URAD|OBECNY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt Zostatok 20xx-1 a Presun v stĺpci 6 sa musí rovnať nule ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné (4) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(2) >= 0 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (2), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_4 

Kontrola: RIADOK_4  blokujúca 

Vzorec: R(4) == R(1 + 2 + 3 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (4)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 2 + 3) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_8 

Kontrola: RIADOK_8  blokujúca 

Vzorec: R(8) == R(5 + 6 + 7 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (8)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (5 + 6 + 7) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6!4,8) == S(1 + 2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné (4) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(2) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (2), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_6 

Kontrola: RIADOK_6  blokujúca 

Vzorec: R(6) == R(1 + 2 + 3 + 4 + 5 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (6)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_14 

Kontrola: RIADOK_14  blokujúca 

Vzorec: R(14) == R(7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (14)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6!6,14) == S(1 + 2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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tabuľka: Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_1 

Kontrola: RIADOK_1  blokujúca 

Vzorec: R(1) == R(2 + 3 + 4 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 3 + 4) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_6 

Kontrola: RIADOK_6  blokujúca 

Vzorec: R(6) == R(1 + 5 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (6)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery (16) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(6-11) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (6,7,8,9,10,11), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

CHARAKTER_UVERU_POVINNY 

Kontrola: CHARAKTER_UVERU_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(charakterUveru) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (charakterUveru) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

POSKYTOVATEL_UVERU_POVINNY 

Kontrola: POSKYTOVATEL_UVERU_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(poskytovatelUveru) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (poskytovatelUveru) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

MENA_POVINNA 

Kontrola: MENA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 
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UROKOVA_SADZBA_POVINNA 

Kontrola: UROKOVA_SADZBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(urokovaSadzba) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (urokovaSadzba) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ISTINA_POVINNA 

Kontrola: ISTINA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(istina) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (istina) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

NAKLADOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: NAKLADOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nakladovyUrok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nakladovyUrok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 ++ 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

KRATKODOBA_CAST_SUMAR 

Kontrola: KRATKODOBA_CAST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(kratkodobaCastSumar) == SUM(S(kratkodobaCast) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (kratkodobaCastSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (kratkodobaCast) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

KRATKODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: KRATKODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(kratkodobaCastPredchRokSumar) == SUM(S(kratkodobaCastPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (kratkodobaCastPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (kratkodobaCastPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

DLHODOBA_CAST_SUMAR 

Kontrola: DLHODOBA_CAST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(dlhodobaCastSumar) == SUM(S(dlhodobaCast) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (dlhodobaCastSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (dlhodobaCast) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

DLHODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: DLHODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(dlhodobaCastPredchRokSumar) == SUM(S(dlhodobaCastPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (dlhodobaCastPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (dlhodobaCastPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ISTINA_SUMAR 

Kontrola: ISTINA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(istinaSumar) == SUM(S(istina) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (istinaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (istina) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

NAKLADOVY_UROK_SUMAR 

Kontrola: NAKLADOVY_UROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(nakladovyUrokSumar) == SUM(S(nakladovyUrok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (nakladovyUrokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (nakladovyUrok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSKA_ISTINY 

Kontrola: VYSKA_ISTINY  blokujúca 

Vzorec: EACH_ROW(SUM(S(10) {istina}) <= SUM(S(6)S(8) {zostatok})) 

Vysvetlenie: Pre každý riadok platí: undefined musí byť menšia rovná ako undefined 

Chybové hlásenie: "Výška istiny v bežnom účtovnom období ("{istina}") musí byť nižšia nanajvýš rovná súčtu zostatkov bežného obdobia krátkodobej a dlhodobej 

časti ("{zostatok}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach (1) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: S(2) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (2) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_1_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_1_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazov) != null 



45 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazov) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaný názov" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaSumar) == SUM(S(hodnota) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 12: k čl. IX  - Príjmy rozpočtu (10) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(2-5) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (2,3,4,5), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_1_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_1_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(prijmova) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (prijmova) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Kategória ekonomickej klasifikácie je povinná" 

 

STLPEC_2_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_2_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(schvalenyRozpocet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (schvalenyRozpocet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota schváleného rozpočtu" 

 

STLPEC_3_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_3_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(rozpocetPoZmenach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (rozpocetPoZmenach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota rozpočtu po zmenách" 

 

STLPEC_4_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_4_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(skutocnost) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (skutocnost) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota skutočnosti" 

 

STLPEC_5_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_5_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(skutocnostPredchRok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (skutocnostPredchRok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Skutočnosť za predchádzajúci rok musí byť vyplnená, ak organizácia v danom roku existovala" 
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SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR 

Kontrola: SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(schvalenyRozpocetSumar) == SUM(S(schvalenyRozpocet) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (schvalenyRozpocetSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (schvalenyRozpocet) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR 

Kontrola: ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(rozpocetPoZmenachSumar) == SUM(S(rozpocetPoZmenach) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (rozpocetPoZmenachSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (rozpocetPoZmenach) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SKUTOCNOST_SUMAR 

Kontrola: SKUTOCNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(skutocnostSumar) == SUM(S(skutocnost) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (skutocnost) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(skutocnostPredchRokSumar) == SUM(S(skutocnostPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (skutocnostPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 13: k čl. IX  - Výdavky rozpočtu (10) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(2-5) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (2,3,4,5), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_1_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_1_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vydavkova) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vydavkova) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Kategória ekonomickej klasifikácie je povinná" 

 

STLPEC_2_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_2_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(schvalenyRozpocet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (schvalenyRozpocet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota schváleného rozpočtu" 
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STLPEC_3_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_3_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(rozpocetPoZmenach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (rozpocetPoZmenach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota rozpočtu po zmenách" 

 

STLPEC_4_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_4_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(skutocnost) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (skutocnost) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota skutočnosti" 

 

STLPEC_5_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_5_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(skutocnostPredchRok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (skutocnostPredchRok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Skutočnosť za predchádzajúci rok musí byť vyplnená, ak organizácia v danom roku existovala" 

 

SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR 

Kontrola: SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(schvalenyRozpocetSumar) == SUM(S(schvalenyRozpocet) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (schvalenyRozpocetSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (schvalenyRozpocet) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR 

Kontrola: ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(rozpocetPoZmenachSumar) == SUM(S(rozpocetPoZmenach) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (rozpocetPoZmenachSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (rozpocetPoZmenach) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SKUTOCNOST_SUMAR 

Kontrola: SKUTOCNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(skutocnostSumar) == SUM(S(skutocnost) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (skutocnost) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(skutocnostPredchRokSumar) == SUM(S(skutocnostPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (skutocnostPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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tabuľka: Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_1 

Kontrola: RIADOK_1  blokujúca 

Vzorec: R(1) == R(2 + 3 + 4 + 5 + 6 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_7 

Kontrola: RIADOK_7  blokujúca 

Vzorec: R(7) == R(8 + 9 + 10 + 11 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (7)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (8 + 9 + 10 + 11) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_1 

Kontrola: RIADOK_1  blokujúca 

Vzorec: R(1) >= R(2 + 3 + 4) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  musí byť väčšia rovná hodnote sumáru riadkov (2 + 3 + 4) 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt riadkov 2+3+4 musí byť nižší nanajvýš rovný hodnote v riadku 1" 

 

RIADOK_5 

Kontrola: RIADOK_5  blokujúca 

Vzorec: R(5) >= R(6 + 7 + 8) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (5)  musí byť väčšia rovná hodnote sumáru riadkov (6 + 7 + 8) 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt riadkov 6+7+8 musí byť nižší nanajvýš rovný hodnote v riadku 5" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám (9) 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Účet nie je vybraný" 
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HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnota) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnota) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Hodnota nie je vyplnená" 

 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(1) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6) == S(2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 - S4 ("{suma}")" 

 

HODNOTA_ROK_MINUS_1_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_ROK_MINUS_1_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredchRokSumar) == SUM(S(hodnotaPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

TVORBA_SUMAR 

Kontrola: TVORBA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSumar) == SUM(S(tvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (tvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZNIZENIE_SUMAR 

Kontrola: ZNIZENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSumar) == SUM(S(znizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (znizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZRUSENIE_SUMAR 

Kontrola: ZRUSENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSumar) == SUM(S(zrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaSumar) == SUM(S(hodnota) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam (9) 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Účet nie je vybraný" 

 

HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnota) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnota) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Hodnota nie je vyplnená" 

 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(1) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6) == S(2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 - S4 ("{suma}")" 

 

HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredchRokSumar) == SUM(S(hodnotaPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

TVORBA_SUMAR 

Kontrola: TVORBA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSumar) == SUM(S(tvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (tvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZNIZENIE_SUMAR 

Kontrola: ZNIZENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSumar) == SUM(S(znizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (znizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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ZRUSENIE_SUMAR 

Kontrola: ZRUSENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSumar) == SUM(S(zrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaSumar) == SUM(S(hodnota) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 12: k čl. IX  - Príjmy rozpočtu (10) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(2-5) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (2,3,4,5), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_1_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_1_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(prijmova) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (prijmova) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Kategória ekonomickej klasifikácie je povinná" 

 

STLPEC_2_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_2_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(schvalenyRozpocet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (schvalenyRozpocet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota schváleného rozpočtu" 

 

STLPEC_3_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_3_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(rozpocetPoZmenach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (rozpocetPoZmenach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota rozpočtu po zmenách" 

 

STLPEC_4_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_4_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(skutocnost) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (skutocnost) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota skutočnosti" 

 



52 

STLPEC_5_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_5_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(skutocnostPredchRok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (skutocnostPredchRok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Skutočnosť za predchádzajúci rok musí byť vyplnená, ak organizácia v danom roku existovala" 

 

SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR 

Kontrola: SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(schvalenyRozpocetSumar) == SUM(S(schvalenyRozpocet) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (schvalenyRozpocetSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (schvalenyRozpocet) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR 

Kontrola: ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(rozpocetPoZmenachSumar) == SUM(S(rozpocetPoZmenach) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (rozpocetPoZmenachSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (rozpocetPoZmenach) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SKUTOCNOST_SUMAR 

Kontrola: SKUTOCNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(skutocnostSumar) == SUM(S(skutocnost) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (skutocnost) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(skutocnostPredchRokSumar) == SUM(S(skutocnostPredchRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (skutocnostPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 13: k čl. IX  - Výdavky rozpočtu (10) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(2-5) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (2,3,4,5), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_1_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_1_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vydavkova) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vydavkova) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Kategória ekonomickej klasifikácie je povinná" 
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STLPEC_2_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_2_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(schvalenyRozpocet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (schvalenyRozpocet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota schváleného rozpočtu" 

 

STLPEC_3_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_3_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(rozpocetPoZmenach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (rozpocetPoZmenach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota rozpočtu po zmenách" 

 

STLPEC_4_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_4_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(skutocnost) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (skutocnost) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaná hodnota skutočnosti" 

 

STLPEC_5_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_5_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(skutocnostPredchRok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (skutocnostPredchRok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Skutočnosť za predchádzajúci rok musí byť vyplnená, ak organizácia v danom roku existovala" 

 

SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR 

Kontrola: SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(schvalenyRozpocetSumar) == SUM(S(schvalenyRozpocet) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (schvalenyRozpocetSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (schvalenyRozpocet) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR 

Kontrola: ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(rozpocetPoZmenachSumar) == SUM(S(rozpocetPoZmenach) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (rozpocetPoZmenachSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (rozpocetPoZmenach) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SKUTOCNOST_SUMAR 

Kontrola: SKUTOCNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(skutocnostSumar) == SUM(S(skutocnost) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (skutocnost) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(skutocnostPredchRokSumar) == SUM(S(skutocnostPredchRok) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostPredchRokSumar) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (skutocnostPredchRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

Celovýkazové kontroly (2) 

VYKAZ_PRAZDNY 

Kontrola: VYKAZ_PRAZDNY  blokujúca 

Vzorec: ( EMPTY(tabulka1) && EMPTY(tabulka2) && EMPTY(tabulka3) && EMPTY(tabulka4) && EMPTY(tabulka5) && EMPTY(tabulka6) && EMPTY(tabulka7) && 

EMPTY(tabulka8) && EMPTY(tabulka9) && EMPTY(tabulka10) && EMPTY(tabulka11) && EMPTY(tabulka12) && EMPTY(tabulka13) && EMPTY(tabulka14) && 

EMPTY(tabulka15) ) == false 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Výkaz neobsahuje žiaden údaj" 

 

SUCET_PRESUNOV 

Kontrola: SUCET_PRESUNOV  blokujúca 

Vzorec: ( B(tabulka6.4,2) + B(tabulka6.8,2) + B(tabulka7.6,2) + B(tabulka7.14,2) ) == 0 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Súčet presunov (S2) v Tab6 a Tab7 je ("{suma}"), súčet musí byť 0" 
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Výkaz: IUZ_SUVAHA 

Typ: Súvaha 

Platnosť: 01.01.2012 ++ 

Počet kontrol: 95 

tabuľka: Strana aktív (48) 

AKTIVA_PRAZDNE 

Kontrola: AKTIVA_PRAZDNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (aktiva) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Strana aktív neobsahuje žiadnu sumu" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE  blokujúca 

Poznámka: Nepripustne ucty pre RO zostavaju v platnosti aj pre rok 2018 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(25-30, 41-44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 92-109, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019  blokujúca 

Poznámka: Nepripustne ucty pre RO zostavaju v platnosti aj pre rok 2018 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(25-30, 41-44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 92-109, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2017 

Vzorec: RR(25-30, 41-44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 90-109, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2018 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2018  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(25-30, 41-44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66-69, 77, 79, 80, 90-109, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 77, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 
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NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(25-30, 41-44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66-69, 77, 79, 80, 90-109, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 77, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(42, 44, 46, 66, 67, 90, 91, 97, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (42, 44, 46, 66, 67, 90, 91, 97, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(42, 44, 46, 66, 67, 90, 91, 97, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (42, 44, 46, 66, 67, 90, 91, 97, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(41-44, 46, 66-69, 90-91, 97-109, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (41, 42, 43, 44, 46, 66, 67, 68, 69, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 

2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == OBCHODNA_SPOLOCNOST 

Chybové hlásenie: "Obchodná spoločnosť tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(41-44, 46, 66-69, 90-91, 97-109, 114!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (41, 42, 43, 44, 46, 66, 67, 68, 69, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114) , neplatí pre stĺpce (1, 

2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == OBCHODNA_SPOLOCNOST 

Chybové hlásenie: "Obchodná spoločnosť tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNA_KOREKCIA 

Kontrola: NEPRIPUSTNA_KOREKCIA  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(40-47, 86-91, 110-113:2) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 110, 111, 112, 113) , platí len pre stĺpec (2),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo 

null 

Chybové hlásenie: "Riadok korekcie sa nevypĺňa" 
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NEPRIPUSTNA_KOREKCIA_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNA_KOREKCIA_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(40-47, 86-91, 110-113:2) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 110, 111, 112, 113) , platí len pre stĺpec (2),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo 

null 

Chybové hlásenie: "Riadok korekcie sa nevypĺňa" 

 

VSETKY_KLADNE 

Kontrola: VSETKY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2015 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

VSETKY_KLADNE_2016 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2016  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: T() exclude S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

VSETKY_KLADNE_2019 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: T() exclude S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

SPOLU_AKTIVA_KLADNE 

Kontrola: SPOLU_AKTIVA_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Vzorec: B(1,3) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1,3) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

KOREKCIA_BRUTTO 

Kontrola: KOREKCIA_BRUTTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: S(2) <= S(1) 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (2) musí byť menšia rovná hodnote hodnota v stĺpci (1) 

Chybové hlásenie: "Sumy položiek v stĺpci 2 musia byť nižšie, resp. nanajvýš rovné položkám vykázaným v stĺpci 1" 

 

KOREKCIA_BRUTTO_2019 

Kontrola: KOREKCIA_BRUTTO_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 
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Vzorec: S(2) <= S(1) 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (2) musí byť menšia rovná hodnote hodnota v stĺpci (1) 

Chybové hlásenie: "Sumy položiek v stĺpci 2 musia byť nižšie, resp. nanajvýš rovné položkám vykázaným v stĺpci 1" 

 

NETTO 

Kontrola: NETTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: S(3) == S(1 - 2 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 - 2) 

Chybové hlásenie: "Sumy položiek v stĺpci 3 sa musia v jednotlivých riadkoch rovnať rozdielu medzi stĺpcami 1 a 2 v týchto riadkoch" 

 

NETTO_2019 

Kontrola: NETTO_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: S(3) == S(1 - 2 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 - 2) 

Chybové hlásenie: "Sumy položiek v stĺpci 3 sa musia v jednotlivých riadkoch rovnať rozdielu medzi stĺpcami 1 a 2 v týchto riadkoch" 

 

RIADOK_001 

Kontrola: RIADOK_001  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(1) == R(2 + 33 + 110 + 114 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 33 + 110 + 114) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_001_2019 

Kontrola: RIADOK_001_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(1) == R(2 + 33 + 110 + 114 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 33 + 110 + 114) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_002 

Kontrola: RIADOK_002  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(2) == R(3 + 11 + 24 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (2)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (3 + 11 + 24) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_002_2019 

Kontrola: RIADOK_002_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(2) == R(3 + 11 + 24 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (2)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (3 + 11 + 24) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_003 

Kontrola: RIADOK_003  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(3) == R(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (3)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_003_2019 

Kontrola: RIADOK_003_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(3) == R(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (3)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_011 

Kontrola: RIADOK_011  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(11) == R(12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (11)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_011_2019 

Kontrola: RIADOK_011_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(11) == R(12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (11)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_024 

Kontrola: RIADOK_024  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(24) == R(25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (24)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_024_2019 

Kontrola: RIADOK_024_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(24) == R(25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (24)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_033 

Kontrola: RIADOK_033  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(33) == R(34 + 40 + 48 + 60 + 85 + 98 + 104 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (33)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (34 + 40 + 48 + 60 + 85 + 98 + 104) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_033_2019 

Kontrola: RIADOK_033_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(33) == R(34 + 40 + 48 + 60 + 85 + 98 + 104 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (33)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (34 + 40 + 48 + 60 + 85 + 98 + 104) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_034 

Kontrola: RIADOK_034  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(34) == R(35 + 36 + 37 + 38 + 39 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (34)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (35 + 36 + 37 + 38 + 39) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_034_2019 

Kontrola: RIADOK_034_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(34) == R(35 + 36 + 37 + 38 + 39 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (34)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (35 + 36 + 37 + 38 + 39) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_040 

Kontrola: RIADOK_040  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(40) == R(41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (40)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_040_2019 

Kontrola: RIADOK_040_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(40) == R(41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (40)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_048 

Kontrola: RIADOK_048  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(48) == R(49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (48)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_048_2019 

Kontrola: RIADOK_048_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(48) == R(49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 {suma}) 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (48)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_060 

Kontrola: RIADOK_060  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(60) == R(61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (60)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 

78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_060_2019 

Kontrola: RIADOK_060_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(60) == R(61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (60)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 

78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_085 

Kontrola: RIADOK_085  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(85) == R(86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (85)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_085_2019 

Kontrola: RIADOK_085_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(85) == R(86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (85)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_098 

Kontrola: RIADOK_098  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(98) == R(99 + 100 + 101 + 102 + 103 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (98)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (99 + 100 + 101 + 102 + 103) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_098_2019 

Kontrola: RIADOK_098_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(98) == R(99 + 100 + 101 + 102 + 103 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (98)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (99 + 100 + 101 + 102 + 103) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_104 

Kontrola: RIADOK_104  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(104) == R(105 + 106 + 107 + 108 + 109 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (104)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (105 + 106 + 107 + 108 + 109) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_104_2019 

Kontrola: RIADOK_104_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(104) == R(105 + 106 + 107 + 108 + 109 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (104)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (105 + 106 + 107 + 108 + 109) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_110 

Kontrola: RIADOK_110  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(110) == R(111 + 112 + 113 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (110)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (111 + 112 + 113) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_110_2019 

Kontrola: RIADOK_110_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(110) == R(111 + 112 + 113 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (110)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (111 + 112 + 113) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Strana pasív (39) 

PASIVA_PRAZDNE 

Kontrola: PASIVA_PRAZDNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (pasiva) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Strana pasív neobsahuje žiadnu sumu" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2017 

Vzorec: RR(117-122, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176, 177, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (117, 118, 119, 120, 121, 122, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176, 177, 183) , neplatí pre stĺpec (5),  

sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2018 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2018  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 
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Vzorec: RR(117-122, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176-179, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (117, 118, 119, 120, 121, 122, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176, 177, 178, 179, 183) , neplatí pre 

stĺpec (5),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(117-122, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176-179, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (117, 118, 119, 120, 121, 122, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176, 177, 178, 179, 183) , neplatí pre 

stĺpec (5),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2017 

Vzorec: RR(117-119, 122, 133, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (117, 118, 119, 122, 133, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176, 183) , neplatí pre stĺpec (5),  sa musí 

rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2018 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2018  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(117-119, 122, 133, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176-179, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (117, 118, 119, 122, 133, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176, 177, 178, 179, 183) , neplatí pre stĺpec 

(5),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(117-119, 122, 133, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176-179, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (117, 118, 119, 122, 133, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 150, 153, 158, 159, 161, 174, 176, 177, 178, 179, 183) , neplatí pre stĺpec 

(5),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(118, 120-122, 133-136, 138, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (118, 120, 121, 122, 133, 134, 135, 136, 138, 183) , neplatí pre stĺpec (5),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 
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NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(118, 120-122, 133-136, 138, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (118, 120, 121, 122, 133, 134, 135, 136, 138, 183) , neplatí pre stĺpec (5),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(133-136, 138, 178-179, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (133, 134, 135, 136, 138, 178, 179, 183) , neplatí pre stĺpec (5),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == OBCHODNA_SPOLOCNOST 

Chybové hlásenie: "Obchodná spoločnosť tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(133-136, 138, 178-179, 183!6) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (133, 134, 135, 136, 138, 178, 179, 183) , neplatí pre stĺpec (5),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == OBCHODNA_SPOLOCNOST 

Chybové hlásenie: "Obchodná spoločnosť tento riadok nevypĺňa" 

 

VSETKY_KLADNE 

Kontrola: VSETKY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2015 

Vzorec: T() exclude RR(116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (116,117,118,119,122,123,124,125), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

VSETKY_KLADNE_2016 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2016  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: T() exclude RR(116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125) S(6) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (116,117,118,119,122,123,124,125),buniek stĺpca (6), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

VSETKY_KLADNE_2019 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: T() exclude RR(116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125) S(6) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (116,117,118,119,122,123,124,125),buniek stĺpca (6), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

SPOLU_PASIVA_KLADNE 

Kontrola: SPOLU_PASIVA_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 
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Vzorec: B(115,5) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (115,5) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

RIADOK_115 

Kontrola: RIADOK_115  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(115) == R(116 + 126 + 180 + 183 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (115)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (116 + 126 + 180 + 183) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_115_2019 

Kontrola: RIADOK_115_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(115) == R(116 + 126 + 180 + 183 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (115)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (116 + 126 + 180 + 183) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_116 

Kontrola: RIADOK_116  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(116) == R(117 + 120 + 123 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (116)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (117 + 120 + 123) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_116_2019 

Kontrola: RIADOK_116_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(116) == R(117 + 120 + 123 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (116)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (117 + 120 + 123) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_117 

Kontrola: RIADOK_117  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(117) == R(118 + 119 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (117)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (118 + 119) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_117_2019 

Kontrola: RIADOK_117_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(117) == R(118 + 119 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (117)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (118 + 119) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_120 

Kontrola: RIADOK_120  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(120) == R(121 + 122 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (120)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (121 + 122) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_120_2019 

Kontrola: RIADOK_120_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(120) == R(121 + 122 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (120)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (121 + 122) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_123 

Kontrola: RIADOK_123  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(123) == R(124 + 125 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (123)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (124 + 125) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_123_2019 

Kontrola: RIADOK_123_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(123) == R(124 + 125 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (123)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (124 + 125) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_126 

Kontrola: RIADOK_126  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(126) == R(127 + 132 + 140 + 151 + 173 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (126)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (127 + 132 + 140 + 151 + 173) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_126_2019 

Kontrola: RIADOK_126_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(126) == R(127 + 132 + 140 + 151 + 173 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (126)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (127 + 132 + 140 + 151 + 173) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_127 

Kontrola: RIADOK_127  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(127) == R(128 + 129 + 130 + 131 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (127)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (128 + 129 + 130 + 131) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_127_2019 

Kontrola: RIADOK_127_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(127) == R(128 + 129 + 130 + 131 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (127)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (128 + 129 + 130 + 131) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_132 

Kontrola: RIADOK_132  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(132) == R(133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (132)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_132_2019 

Kontrola: RIADOK_132_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(132) == R(133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (132)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_140 

Kontrola: RIADOK_140  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(140) == R(141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (140)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_140_2019 

Kontrola: RIADOK_140_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(140) == R(141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (140)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_151 

Kontrola: RIADOK_151  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(151) == R(152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (151)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 

165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_151_2019 

Kontrola: RIADOK_151_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 
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Vzorec: R(151) == R(152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (151)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 

165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_173 

Kontrola: RIADOK_173  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(173) == R(174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (173)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_173_2019 

Kontrola: RIADOK_173_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(173) == R(174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (173)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_180 

Kontrola: RIADOK_180  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(180) == R(181 + 182 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (180)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (181 + 182) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_180_2019 

Kontrola: RIADOK_180_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(180) == R(181 + 182 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (180)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (181 + 182) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

Celovýkazové kontroly (8) 

BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE 

Kontrola: BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2014 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(B(aktiva.1,3) {sumaAktiva}) == SUM(B(pasiva.115,5) {sumaPasiva}) 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Suma v riadku 001, stĺpec 3 ("{sumaAktiva}") sa musí rovnať sume v riadku 115, stĺpec 5 ("{sumaPasiva}")" 

 

BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE_2019 

Kontrola: BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE_2019 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: SUM(B(aktiva.1,3) {sumaAktiva}) == SUM(B(pasiva.115,5) {sumaPasiva}) 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Suma v riadku 001, stĺpec 3 ("{sumaAktiva}") sa musí rovnať sume v riadku 115, stĺpec 5 ("{sumaPasiva}")" 
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BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE 

Kontrola: BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2014 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(B(aktiva.1,4) {sumaAktiva}) == SUM(B(pasiva.115,6) {sumaPasiva}) 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Suma v riadku 001, stĺpec 4 ("{sumaAktiva}") sa musí rovnať sume v riadku 115, stĺpec 6 ("{sumaPasiva}")" 

 

BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_2019 

Kontrola: BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_2019 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: SUM(B(aktiva.1,4) {sumaAktiva}) == SUM(B(pasiva.115,6) {sumaPasiva}) 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Suma v riadku 001, stĺpec 4 ("{sumaAktiva}") sa musí rovnať sume v riadku 115, stĺpec 6 ("{sumaPasiva}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: B(pasiva.125,5) == ( B(aktiva.1,3) - SUM(S(5:117,120,124,126,180,183)) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125,5) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Nesprávny výsledok hospodárenia za bežné obdobie" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE_2019 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE_2019 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: B(pasiva.125,5) == ( B(aktiva.1,3) - SUM(S(5:117,120,124,126,180,183)) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125,5) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Nesprávny výsledok hospodárenia za bežné obdobie" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: B(pasiva.125,6) == ( B(aktiva.1,4) - SUM(S(6:117,120,124,126,180,183)) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125,6) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Nesprávny výsledok hospodárenia za predchádzajúce obdobie" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_2019 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_2019 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: B(pasiva.125,6) == ( B(aktiva.1,4) - SUM(S(6:117,120,124,126,180,183)) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125,6) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Nesprávny výsledok hospodárenia za predchádzajúce obdobie" 
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Výkaz: IUZ_VZAS 

Typ: Výkaz ziskov a strát 

Platnosť: 01.01.2012 ++ 

Počet kontrol: 92 

tabuľka: Náklady (40) 

NAKLADY_PRAZDNE 

Kontrola: NAKLADY_PRAZDNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (naklady) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Náklady neobsahujú žiadnu sumu" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(37, 38, 41, 44-46, 55-60!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (37, 38, 41, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(37, 38, 41, 44-46, 55-60, 62, 63!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (37, 38, 41, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(55-57, 62, 63!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (55, 56, 57, 62, 63) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(55-60, 62-63!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == OBCHODNA_SPOLOCNOST 

Chybové hlásenie: "Obchodná spoločnosť tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(37, 38, 41, 44-46, 55-60!4) == [0|null] 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (37, 38, 41, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(37, 38, 41, 44-46, 55-60, 62, 63!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (37, 38, 41, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(55-57, 62, 63!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (55, 56, 57, 62, 63) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(55-60, 62-63!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == OBCHODNA_SPOLOCNOST 

Chybové hlásenie: "Obchodná spoločnosť tento riadok nevypĺňa" 

 

VSETKO_KLADNE 

Kontrola: VSETKO_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2015 

Vzorec: T() exclude RR(62, 63) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (62,63), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

VSETKO_KLADNE_2016 

Kontrola: VSETKO_KLADNE_2016  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2017 

Vzorec: T() exclude S(4) RR(54, 62, 63) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4),buniek riadkov (54,62,63), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

VSETKO_KLADNE_2018 

Kontrola: VSETKO_KLADNE_2018  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: T() exclude S(4) RR(54, 63) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4),buniek riadkov (54,63), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 
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VSETKO_KLADNE_2019 

Kontrola: VSETKO_KLADNE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: T() exclude S(4) RR(54, 63) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4),buniek riadkov (54,63), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

SPOLU_NAKLADY_KLADNE 

Kontrola: SPOLU_NAKLADY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Vzorec: B(64,3) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (64,3) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

STLPEC_3 

Kontrola: STLPEC_3  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

STLPEC_3_2019 

Kontrola: STLPEC_3_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

RIADOK_001 

Kontrola: RIADOK_001  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(1) == R(2 + 3 + 4 + 5 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 3 + 4 + 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_006 

Kontrola: RIADOK_006  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(6) == R(7 + 8 + 9 + 10 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (6)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (7 + 8 + 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_011 

Kontrola: RIADOK_011  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(11) == R(12 + 13 + 14 + 15 + 16 {suma}) 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (11)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (12 + 13 + 14 + 15 + 16) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_017 

Kontrola: RIADOK_017  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(17) == R(18 + 19 + 20 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (17)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (18 + 19 + 20) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_021 

Kontrola: RIADOK_021  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(21) == R(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (21)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_029 

Kontrola: RIADOK_029  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(29) == R(30 + 31 + 36 + 39 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (29)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (30 + 31 + 36 + 39) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_031 

Kontrola: RIADOK_031  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(31) == R(32 + 33 + 34 + 35 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (31)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (32 + 33 + 34 + 35) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_036 

Kontrola: RIADOK_036  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(36) == R(37 + 38 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (36)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (37 + 38) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_040 

Kontrola: RIADOK_040  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(40) == R(41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (40)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_049 

Kontrola: RIADOK_049  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(49) == R(50 + 51 + 52 + 53 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (49)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (50 + 51 + 52 + 53) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_054 

Kontrola: RIADOK_054  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(54) == R(55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (54)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_064 

Kontrola: RIADOK_064  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(64) == R(1 + 6 + 11 + 17 + 21 + 29 + 40 + 49 + 54 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (64)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 6 + 11 + 17 + 21 + 29 + 40 + 49 + 54) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_001_2019 

Kontrola: RIADOK_001_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(1) == R(2 + 3 + 4 + 5 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 3 + 4 + 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_006_2019 

Kontrola: RIADOK_006_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(6) == R(7 + 8 + 9 + 10 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (6)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (7 + 8 + 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_011_2019 

Kontrola: RIADOK_011_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(11) == R(12 + 13 + 14 + 15 + 16 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (11)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (12 + 13 + 14 + 15 + 16) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_017_2019 

Kontrola: RIADOK_017_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(17) == R(18 + 19 + 20 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (17)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (18 + 19 + 20) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_021_2019 

Kontrola: RIADOK_021_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(21) == R(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (21)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_029_2019 

Kontrola: RIADOK_029_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(29) == R(30 + 31 + 36 + 39 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (29)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (30 + 31 + 36 + 39) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_031_2019 

Kontrola: RIADOK_031_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(31) == R(32 + 33 + 34 + 35 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (31)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (32 + 33 + 34 + 35) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_036_2019 

Kontrola: RIADOK_036_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(36) == R(37 + 38 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (36)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (37 + 38) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_040_2019 

Kontrola: RIADOK_040_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(40) == R(41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (40)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_049_2019 

Kontrola: RIADOK_049_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(49) == R(50 + 51 + 52 + 53 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (49)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (50 + 51 + 52 + 53) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_054_2019 

Kontrola: RIADOK_054_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(54) == R(55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 {suma}) 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (54)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_064_2019 

Kontrola: RIADOK_064_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(64) == R(1 + 6 + 11 + 17 + 21 + 29 + 40 + 49 + 54 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (64)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 6 + 11 + 17 + 21 + 29 + 40 + 49 + 54) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Výnosy (44) 

VYNOSY_PRAZDNE 

Kontrola: VYNOSY_PRAZDNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (vynosy) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Výnosy neobsahujú žiadnu sumu" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(80, 81, 97, 98, 101, 104-107, 114-123, 133!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (80, 81, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa 

musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(80, 81, 97, 98, 101, 104-107, 114-123, 133!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (80, 81, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa 

musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == ROZPOCTOVA 

Chybové hlásenie: "Rozpočtová organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(80, 81, 97, 98, 101, 104-107, 114-123, 133!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (80, 81, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa 

musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 



77 

Vzorec: RR(80, 81, 97, 98, 101, 104-107, 114-123, 133!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (80, 81, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa 

musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == PRISPEVKOVA 

Chybové hlásenie: "Príspevková organizácia tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(80, 114-123!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (80, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(80, 114-123!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (80, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: RR(79-82, 114-123, 133!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (79, 80, 81, 82, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 

alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == OBCHODNA_SPOLOCNOST 

Chybové hlásenie: "Obchodná spoločnosť tento riadok nevypĺňa" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: RR(79-82, 114-123, 133!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (79, 80, 81, 82, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 

alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == OBCHODNA_SPOLOCNOST 

Chybové hlásenie: "Obchodná spoločnosť tento riadok nevypĺňa" 

 

VSETKO_KLADNE 

Kontrola: VSETKO_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2015 

Vzorec: T() exclude RR(69, 70, 71, 72, 73, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (69,70,71,72,73,125,126,127,128,129,130,131,132,133,135,136,137,138), musí byť väčšia rovná 

hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 
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VSETKO_KLADNE_2016 

Kontrola: VSETKO_KLADNE_2016  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2017 

Vzorec: T() exclude RR(69, 70, 71, 72, 73, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138) S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (69,70,71,72,73,125,126,127,128,129,130,131,132,133,135,136,137,138),buniek stĺpca (4), 

musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

VSETKO_KLADNE_2018 

Kontrola: VSETKO_KLADNE_2018  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Vzorec: T() exclude RR(69, 70, 71, 72, 73, 135, 136, 137, 138) S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (69,70,71,72,73,135,136,137,138),buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

VSETKO_KLADNE_2019 

Kontrola: VSETKO_KLADNE_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: T() exclude RR(69, 70, 71, 72, 73, 135, 136, 137, 138) S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (69,70,71,72,73,135,136,137,138),buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

SPOLU_VYNOSY_KLADNE 

Kontrola: SPOLU_VYNOSY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Vzorec: B(134,3) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (134,3) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

STLPEC_3 

Kontrola: STLPEC_3  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

STLPEC_3_2019 

Kontrola: STLPEC_3_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

RIADOK_065 

Kontrola: RIADOK_065  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(65) == R(66 + 67 + 68 {suma}) 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (65)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (66 + 67 + 68) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_065_2019 

Kontrola: RIADOK_065_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(65) == R(66 + 67 + 68 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (65)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (66 + 67 + 68) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_069 

Kontrola: RIADOK_069  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(69) == R(70 + 71 + 72 + 73 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (69)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (70 + 71 + 72 + 73) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_069_2019 

Kontrola: RIADOK_069_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(69) == R(70 + 71 + 72 + 73 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (69)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (70 + 71 + 72 + 73) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_074 

Kontrola: RIADOK_074  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(74) == R(75 + 76 + 77 + 78 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (74)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (75 + 76 + 77 + 78) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_074_2019 

Kontrola: RIADOK_074_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(74) == R(75 + 76 + 77 + 78 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (74)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (75 + 76 + 77 + 78) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_079 

Kontrola: RIADOK_079  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(79) == R(80 + 81 + 82 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (79)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (80 + 81 + 82) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_079_2019 

Kontrola: RIADOK_079_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(79) == R(80 + 81 + 82 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (79)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (80 + 81 + 82) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_083 

Kontrola: RIADOK_083  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(83) == R(84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (83)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_083_2019 

Kontrola: RIADOK_083_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(83) == R(84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (83)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_090 

Kontrola: RIADOK_090  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(90) == R(91 + 96 + 99 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (90)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (91 + 96 + 99) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_090_2019 

Kontrola: RIADOK_090_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(90) == R(91 + 96 + 99 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (90)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (91 + 96 + 99) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_091 

Kontrola: RIADOK_091  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(91) == R(92 + 93 + 94 + 95 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (91)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (92 + 93 + 94 + 95) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_091_2019 

Kontrola: RIADOK_091_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(91) == R(92 + 93 + 94 + 95 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (91)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (92 + 93 + 94 + 95) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_096 

Kontrola: RIADOK_096  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(96) == R(97 + 98 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (96)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (97 + 98) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_096_2019 

Kontrola: RIADOK_096_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(96) == R(97 + 98 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (96)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (97 + 98) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_100 

Kontrola: RIADOK_100  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(100) == R(101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (100)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_100_2019 

Kontrola: RIADOK_100_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(100) == R(101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (100)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_109 

Kontrola: RIADOK_109  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(109) == R(110 + 111 + 112 + 113 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (109)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (110 + 111 + 112 + 113) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_109_2019 

Kontrola: RIADOK_109_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(109) == R(110 + 111 + 112 + 113 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (109)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (110 + 111 + 112 + 113) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_114 

Kontrola: RIADOK_114  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(114) == R(115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 {suma}) 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (114)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_114_2019 

Kontrola: RIADOK_114_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(114) == R(115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (114)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_124 

Kontrola: RIADOK_124  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(124) == R(125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (124)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_124_2019 

Kontrola: RIADOK_124_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(124) == R(125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (124)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_134 

Kontrola: RIADOK_134  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(134) == R(65 + 69 + 74 + 79 + 83 + 90 + 100 + 109 + 114 + 124 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (134)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (65 + 69 + 74 + 79 + 83 + 90 + 100 + 109 + 114 + 124) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_134_2019 

Kontrola: RIADOK_134_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(134) == R(65 + 69 + 74 + 79 + 83 + 90 + 100 + 109 + 114 + 124 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (134)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (65 + 69 + 74 + 79 + 83 + 90 + 100 + 109 + 114 + 124) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_138 

Kontrola: RIADOK_138  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: R(138) == R(135 - 136 - 137 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (138)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (135 - 136 - 137) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 



83 

RIADOK_138_2019 

Kontrola: RIADOK_138_2019  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: R(138) == R(135 - 136 - 137 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (138)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (135 - 136 - 137) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

Celovýkazové kontroly (8) 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: B(vynosy.135,1) == ( B(vynosy.134,1) - B(naklady.64,1) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1_2019 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1_2019 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: B(vynosy.135,1) == ( B(vynosy.134,1) - B(naklady.64,1) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: B(vynosy.135,2) == ( B(vynosy.134,2) - B(naklady.64,2) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2_2019 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2_2019 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: B(vynosy.135,2) == ( B(vynosy.134,2) - B(naklady.64,2) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: B(vynosy.135,3) == ( B(vynosy.134,3) - B(naklady.64,3) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3_2019 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3_2019 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: B(vynosy.135,3) == ( B(vynosy.134,3) - B(naklady.64,3) ) 
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Vysvetlenie: Hodnota bunky (135,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2018 

Vzorec: B(vynosy.135,4) == ( B(vynosy.134,4) - B(naklady.64,4) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4_2019 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4_2019 

Platnosť: 01.01.2019 ++ 

Vzorec: B(vynosy.135,4) == ( B(vynosy.134,4) - B(naklady.64,4) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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Výkaz: KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 

Typ: Kons. tabuľky 

Platnosť: 01.01.2020 ++ 

Počet kontrol: 332 

tabuľka: 1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC) (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ZOSTATOK_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,1) == SUM(S(1!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_PRED_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,2) == SUM(S(2!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC) (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ZOSTATOK_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(4,1) == SUM(S(1!4) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_PRED_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(4,2) == SUM(S(2!4) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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tabuľka: 3. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (v rámci a mimo KC) (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ZOSTATOK_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(3,1) == SUM(S(1!3) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_PRED_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(3,2) == SUM(S(2!3) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC) (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ZOSTATOK_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(8,1) == SUM(S(1!8) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_PRED_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(8,2) == SUM(S(2!8) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC) (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 
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k1 

Kontrola: k1  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

HLAVNA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: HLAVNA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(24,1) == SUM(S(1!24) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(24,2) == SUM(S(2!24) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(24,3) == SUM(S(3!24) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(24,4) == SUM(S(4!24) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC) (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

k1 

Kontrola: k1  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 
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HLAVNA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: HLAVNA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,1) == SUM(S(1!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,2) == SUM(S(2!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,3) == SUM(S(3!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,4) == SUM(S(4!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC) (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

k1 

Kontrola: k1  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

HLAVNA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: HLAVNA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(6,1) == SUM(S(1!6) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(6,2) == SUM(S(2!6) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(6,3) == SUM(S(3!6) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(6,4) == SUM(S(4!6) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC) (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

k1 

Kontrola: k1  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

HLAVNA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: HLAVNA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,1) == SUM(S(1!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,2) == SUM(S(2!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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SPOLU_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,3) == SUM(S(3!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,4) == SUM(S(4!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC) (9) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

SPOLU_BEZNE_NAD5 

Kontrola: SPOLU_BEZNE_NAD5  blokujúca 

Vzorec: B(25,1) == SUM(SS(1!4, 6-9, 11-15, 22-25) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_BEZNE_OD1_DO5 

Kontrola: SPOLU_BEZNE_OD1_DO5  blokujúca 

Vzorec: B(25,2) == SUM(SS(2!4, 6-9, 11-15, 22-25) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_BEZNE_DO_SPLATNOSTI 

Kontrola: SPOLU_BEZNE_DO_SPLATNOSTI  blokujúca 

Vzorec: B(25,3) == SUM(S(3!25) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_BEZNE_PO_SPLATNOSTI 

Kontrola: SPOLU_BEZNE_PO_SPLATNOSTI  blokujúca 

Vzorec: B(25,4) == SUM(S(4!25) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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SPOLU_PRED_NAD5 

Kontrola: SPOLU_PRED_NAD5  blokujúca 

Vzorec: B(25,5) == SUM(SS(5!4, 6-9, 11-15, 22-25) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25,5) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_OD1_DO5 

Kontrola: SPOLU_PRED_OD1_DO5  blokujúca 

Vzorec: B(25,6) == SUM(SS(6!4, 6-9, 11-15, 22-25) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25,6) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_DO_SPLATNOSTI 

Kontrola: SPOLU_PRED_DO_SPLATNOSTI  blokujúca 

Vzorec: B(25,7) == SUM(S(7!25) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25,7) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_PO_SPLATNOSTI 

Kontrola: SPOLU_PRED_PO_SPLATNOSTI  blokujúca 

Vzorec: B(25,8) == SUM(S(8!25) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25,8) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC) (9) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

SPOLU_BEZNE_NAD5 

Kontrola: SPOLU_BEZNE_NAD5  blokujúca 

Vzorec: B(28,1) == SUM(SS(1!1-5, 10-21, 28) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_BEZNE_OD1_DO5 

Kontrola: SPOLU_BEZNE_OD1_DO5  blokujúca 

Vzorec: B(28,2) == SUM(SS(2!1-5, 10-21, 28) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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SPOLU_BEZNE_DO_SPLATNOSTI 

Kontrola: SPOLU_BEZNE_DO_SPLATNOSTI  blokujúca 

Vzorec: B(28,3) == SUM(SS(3!22-28) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_BEZNE_PO_SPLATNOSTI 

Kontrola: SPOLU_BEZNE_PO_SPLATNOSTI  blokujúca 

Vzorec: B(28,4) == SUM(SS(4!22-28) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_NAD5 

Kontrola: SPOLU_PRED_NAD5  blokujúca 

Vzorec: B(28,5) == SUM(SS(5!1-5, 10-21, 28) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28,5) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_OD1_DO5 

Kontrola: SPOLU_PRED_OD1_DO5  blokujúca 

Vzorec: B(28,6) == SUM(SS(6!1-5, 10-21, 28) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28,6) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_DO_SPLATNOSTI 

Kontrola: SPOLU_PRED_DO_SPLATNOSTI  blokujúca 

Vzorec: B(28,7) == SUM(SS(7!22-28) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28,7) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_PO_SPLATNOSTI 

Kontrola: SPOLU_PRED_PO_SPLATNOSTI  blokujúca 

Vzorec: B(28,8) == SUM(SS(8!22-28) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28,8) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: 11. Opravné položky (v rámci KC) (19) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(4, 6, 8, 10-11) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (4,6,8,10,11), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 
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UCET_OP_POVINNY 

Kontrola: UCET_OP_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(cisloUctuOP) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (cisloUctuOP) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

UCET_MAJETKU_POVINNY 

Kontrola: UCET_MAJETKU_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(cisloUctuMajetku) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (cisloUctuMajetku) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_POVINNA 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokOPHodnotaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokOPHodnotaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_POVINNA 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokOPHodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokOPHodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorba) != null) THEN (S(hodnotaTvorba) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorba) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorba) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorba) != null) THEN (S(ucetTvorba) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorba) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetTvorba) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenie) != null) THEN (S(hodnotaZnizenie) > 0) 
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Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenie) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenie) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenie) != null) THEN (S(ucetZnizenie) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenie) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenie) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenie) != null) THEN (S(hodnotaZrusenie) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenie) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenie) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenie) != null) THEN (S(ucetZrusenie) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenie) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenie) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokOPHodnotaPredSpolu) == SUM(S(zostatokOPHodnotaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokOPHodnotaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokOPHodnotaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 



95 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokOPHodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(zostatokOPHodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokOPHodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokOPHodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_8 

Kontrola: STLPEC_8  blokujúca 

Vzorec: S(11) == S(4 + 6 - 8 - 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (11) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (4 + 6 - 8 - 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S8 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S1 + S3 - S5 - S7 ("{suma}")" 

 

UCET_DRUH_ZAVISLOST 

Kontrola: UCET_DRUH_ZAVISLOST  blokujúca 

Vzorec: EnumZavislostExpression 

Vysvetlenie: translator not found 

Chybové hlásenie: "Účet majetku musí nadobúdať jednu z povolených hodnôt ("{slave-povolene-hodnoty}")" 

 

tabuľka: 12. Rezervy (v rámci KC) (21) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(4, 6, 8, 10, 12) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (4,6,8,10,12), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_REZERVY_POVINNY 

Kontrola: UCET_REZERVY_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucetRezervy) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucetRezervy) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_REZERVY_POVINNY 

Kontrola: DRUH_REZERVY_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhRezervy) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhRezervy) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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REZERVA_PRED_POVINNA 

Kontrola: REZERVA_PRED_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokRezervyHodnotaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokRezervyHodnotaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

REZERVA_POVINNA 

Kontrola: REZERVA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokRezervyHodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokRezervyHodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorba) != null) THEN (S(hodnotaTvorba) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorba) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorba) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorba) != null) THEN (S(ucetTvorba) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorba) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetTvorba) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetPouzitie) != null) THEN (S(hodnotaPouzitie) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetPouzitie) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaPouzitie) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaPouzitie) != null) THEN (S(ucetPouzitie) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaPouzitie) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetPouzitie) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenie) != null) THEN (S(hodnotaZrusenie) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenie) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenie) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenie) != null) THEN (S(ucetZrusenie) != null) 
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Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenie) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenie) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

REZERVA_PRED_SPOLU 

Kontrola: REZERVA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokRezervyHodnotaPredSpolu) == SUM(S(zostatokRezervyHodnotaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokRezervyHodnotaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokRezervyHodnotaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

REZERVA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: REZERVA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

REZERVA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: REZERVA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(pouzitieSpolu) == SUM(S(hodnotaPouzitie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (pouzitieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

REZERVA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: REZERVA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

REZERVA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: REZERVA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunSpolu) == SUM(S(hodnotaPresun) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPresun) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

REZERVA_SPOLU 

Kontrola: REZERVA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokRezervyHodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(zostatokRezervyHodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokRezervyHodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokRezervyHodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUNY_NULA 

Kontrola: PRESUNY_NULA  blokujúca 

Vzorec: SUM(S(hodnotaPresun) {suma}) == 0 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Súčet presunov v stĺpci S(8) je ("{suma}"), súčet sa musí rovnať 0" 
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STLPEC_9 

Kontrola: STLPEC_9  blokujúca 

Vzorec: S(12) == S(4 + 6 - 8 - 10 + 11 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (12) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (4 + 6 - 8 - 10 + 11) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S9 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S1 + S3 - S5 - S7 + S8 ("{suma}")" 

 

UCET_DRUH_ZAVISLOST 

Kontrola: UCET_DRUH_ZAVISLOST  blokujúca 

Vzorec: EnumZavislostExpression 

Vysvetlenie: translator not found 

Chybové hlásenie: "Druh rezervy musí nadobúdať jednu z povolených hodnôt ("{slave-povolene-hodnoty}")" 

 

tabuľka: 13. Majetkové podiely (v rámci KC) (43) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(5, 7-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-22) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (5,7,8,9,11,12,14,16,18,20,21,22), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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ZI_POVINNY 

Kontrola: ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zakladneImanie) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zakladneImanie) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VLASTNE_IMANIE_POVINNY 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZnizenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 
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UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenieOP) != null) THEN (S(ucetZnizenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZrusenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenieOP) != null) THEN (S(ucetZrusenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

ZI_SPOLU 

Kontrola: ZI_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zakladneImanieSpolu) == SUM(S(zakladneImanie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zakladneImanieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zakladneImanie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VLASTNE_IMANIE_SPOLU 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_8 

Kontrola: STLPEC_8  blokujúca 

Vzorec: S(11) == S(7 + 8 - 9 + 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (11) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 + 8 - 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S8 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S4 + S5 - S6 + S7 ("{suma}")" 

 

STLPEC_17 

Kontrola: STLPEC_17  blokujúca 

Vzorec: S(20) == S(12 + 14 - 16 - 18 + 19 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (20) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (12 + 14 - 16 - 18 + 19) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S17 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S9 + S11 - S13 - S15 + S16 ("{suma}")" 

 

STLPEC_18 

Kontrola: STLPEC_18  blokujúca 

Vzorec: S(21) == S(7 - 12 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (21) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 12) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S18 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S4 - S9 ("{suma}")" 

 

STLPEC_19 

Kontrola: STLPEC_19  blokujúca 

Vzorec: S(22) == S(11 - 20 {suma} 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (22) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 - 20) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S19 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S8 - S17 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 13. Majetkové podiely (v rámci KC) (43) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(5, 7-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-22) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (5,7,8,9,11,12,14,16,18,20,21,22), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZI_POVINNY 

Kontrola: ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zakladneImanie) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zakladneImanie) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VLASTNE_IMANIE_POVINNY 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 
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PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZnizenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenieOP) != null) THEN (S(ucetZnizenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZrusenieOP) > 0) 
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Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenieOP) != null) THEN (S(ucetZrusenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

ZI_SPOLU 

Kontrola: ZI_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zakladneImanieSpolu) == SUM(S(zakladneImanie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zakladneImanieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zakladneImanie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VLASTNE_IMANIE_SPOLU 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_8 

Kontrola: STLPEC_8  blokujúca 

Vzorec: S(11) == S(7 + 8 - 9 + 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (11) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 + 8 - 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S8 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S4 + S5 - S6 + S7 ("{suma}")" 

 

STLPEC_17 

Kontrola: STLPEC_17  blokujúca 

Vzorec: S(20) == S(12 + 14 - 16 - 18 + 19 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (20) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (12 + 14 - 16 - 18 + 19) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S17 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S9 + S11 - S13 - S15 + S16 ("{suma}")" 

 

STLPEC_18 

Kontrola: STLPEC_18  blokujúca 

Vzorec: S(21) == S(7 - 12 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (21) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 12) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S18 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S4 - S9 ("{suma}")" 

 

STLPEC_19 

Kontrola: STLPEC_19  blokujúca 

Vzorec: S(22) == S(11 - 20 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (22) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 - 20) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S19 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S8 - S17 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 14. Majetkové podiely (mimo KC) (40) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(7, 9-11, 13-17, 19-21) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (7,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 
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UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 

 

NAZOV_UJ_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_UJ_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovUctovnejJednotky) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovUctovnejJednotky) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PRAVNA_FORMA_POVINNY 

Kontrola: PRAVNA_FORMA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(pravnaForma) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (pravnaForma) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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ZI_POVINNY 

Kontrola: ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zakladneImanie) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zakladneImanie) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VLASTNE_IMANIE_POVINNY 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) != null 



112 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

ZI_SPOLU 

Kontrola: ZI_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zakladneImanieSpolu) == SUM(S(zakladneImanie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zakladneImanieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zakladneImanie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VLASTNE_IMANIE_SPOLU 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_8 

Kontrola: STLPEC_8  blokujúca 

Vzorec: S(13) == S(9 + 10 - 11 + 12 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (13) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (9 + 10 - 11 + 12) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S8 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S4 + S5 - S6 + S7 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(19) == S(14 + 15 - 16 - 17 + 18 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (19) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (14 + 15 - 16 - 17 + 18) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S14 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S9 + S10 - S11 - S12 + S13 ("{suma}")" 
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STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(20) == S(9 - 14 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (20) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (9 - 14) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S4 - S9 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(21) == S(13 - 19 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (21) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (13 - 19) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S8 - S14 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 14. Majetkové podiely (mimo KC) (40) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(7, 9-11, 13-17, 19-21) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (7,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 
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NAZOV_UJ_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_UJ_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovUctovnejJednotky) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovUctovnejJednotky) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PRAVNA_FORMA_POVINNY 

Kontrola: PRAVNA_FORMA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(pravnaForma) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (pravnaForma) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZI_POVINNY 

Kontrola: ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zakladneImanie) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zakladneImanie) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VLASTNE_IMANIE_POVINNY 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 
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ZI_SPOLU 

Kontrola: ZI_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zakladneImanieSpolu) == SUM(S(zakladneImanie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zakladneImanieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zakladneImanie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 



120 

VLASTNE_IMANIE_SPOLU 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_8 

Kontrola: STLPEC_8  blokujúca 

Vzorec: S(13) == S(9 + 10 - 11 + 12 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (13) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (9 + 10 - 11 + 12) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S8 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S4 + S5 - S6 + S7 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(19) == S(14 + 15 - 16 - 17 + 18 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (19) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (14 + 15 - 16 - 17 + 18) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S14 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S9 + S10 - S11 - S12 + S13 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(20) == S(9 - 14 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (20) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (9 - 14) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S4 - S9 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(21) == S(13 - 19 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (21) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (13 - 19) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S8 - S14 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 15. Realizovateľné CP (27) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(5-7, 9-13, 15-17) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota podielu musí byť kladné číslo" 

 

DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 

 

NAZOV_UJ_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_UJ_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovUctovnejJednotky) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovUctovnejJednotky) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PRAVNA_FORMA_POVINNY 

Kontrola: PRAVNA_FORMA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(pravnaForma) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (pravnaForma) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_BEZNA_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPodieluBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPodieluBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PRED_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPodieluPred) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPodieluPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_Pred_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_Pred_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPodieluPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPodieluPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPodieluPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_BEZNA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPodieluBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaPodieluBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPodieluBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_7 

Kontrola: STLPEC_7  blokujúca 

Vzorec: S(9) == S(5 + 6 - 7 + 8 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (9) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (5 + 6 - 7 + 8) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S7 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S3 + S4 - S5 + S6 ("{suma}")" 

 

STLPEC_13 

Kontrola: STLPEC_13  blokujúca 

Vzorec: S(15) == S(10 + 11 - 12 - 13 + 14 {suma} 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (15) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (10 + 11 - 12 - 13 + 14) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S13 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S8 + S9 - S10 - S11 + S12 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(16) == S(5 - 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (16) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (5 - 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S14 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S3 - S8 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(9 - 15 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (9 - 15) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S7 - S13 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 15. Realizovateľné CP (27) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(5-7, 9-13, 15-17) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota podielu musí byť kladné číslo" 

 

DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 

 

NAZOV_UJ_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_UJ_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovUctovnejJednotky) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovUctovnejJednotky) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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PRAVNA_FORMA_POVINNY 

Kontrola: PRAVNA_FORMA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(pravnaForma) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (pravnaForma) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_BEZNA_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPodieluBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPodieluBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PRED_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPodieluPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPodieluPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_Pred_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_Pred_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPodieluPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPodieluPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPodieluPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_BEZNA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPodieluBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaPodieluBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPodieluBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_7 

Kontrola: STLPEC_7  blokujúca 

Vzorec: S(9) == S(5 + 6 - 7 + 8 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (9) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (5 + 6 - 7 + 8) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S7 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S3 + S4 - S5 + S6 ("{suma}")" 

 

STLPEC_13 

Kontrola: STLPEC_13  blokujúca 

Vzorec: S(15) == S(10 + 11 - 12 - 13 + 14 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (15) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (10 + 11 - 12 - 13 + 14) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S13 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S8 + S9 - S10 - S11 + S12 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(16) == S(5 - 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (16) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (5 - 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S14 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S3 - S8 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(9 - 15 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (9 - 15) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S7 - S13 ("{suma}")" 
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tabuľka: 16. Dlhové cenné papiere (mimo KC) (38) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(7-9, 11-15, 17-21) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 

 

NAZOV_DLZNIKA_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_DLZNIKA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovEmitenta) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovEmitenta) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

MENA 

Kontrola: MENA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_CISLO_POVINNY 

Kontrola: VYNOS_CISLO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_BEZNA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PRED_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_PRED_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

MENOVITA_HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: MENOVITA_HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(menovitaHodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (menovitaHodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOSOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynosovyUrok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynosovyUrok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_100_PERCENT 

Kontrola: VYNOS_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) <= 100 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

VYNOS_ZAPORNY 

Kontrola: VYNOS_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

HODNOTA_PRED_SPOLU 

Kontrola: HODNOTA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_BEZNA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU 

Kontrola: MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(menovitaHodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(menovitaHodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (menovitaHodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (menovitaHodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYNOSOVY_UROK_SPOLU 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vynosovyUrokSpolu) == SUM(S(vynosovyUrok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vynosovyUrokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vynosovyUrok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_9 

Kontrola: STLPEC_9  blokujúca 

Vzorec: S(11) == S(7 + 8 - 9 + 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (11) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 + 8 - 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S9 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S5 + S6 - S7 + S8 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(12 + 13 - 14 - 15 + 16 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (12 + 13 - 14 - 15 + 16) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S10 + S11 - S12 - S13 + S14 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(18) == S(7 - 12 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (18) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 12) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S5 - S10 ("{suma}")" 
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STLPEC_17 

Kontrola: STLPEC_17  blokujúca 

Vzorec: S(19) == S(11 - 17 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (19) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 - 17) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S17 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S9 - S15 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 16. Dlhové cenné papiere (mimo KC) (38) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(7-9, 11-15, 17-21) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 

 

NAZOV_DLZNIKA_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_DLZNIKA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovEmitenta) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovEmitenta) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

MENA 

Kontrola: MENA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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VYNOS_CISLO_POVINNY 

Kontrola: VYNOS_CISLO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_BEZNA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PRED_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_PRED_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

MENOVITA_HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: MENOVITA_HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(menovitaHodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (menovitaHodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOSOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynosovyUrok) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynosovyUrok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_100_PERCENT 

Kontrola: VYNOS_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

VYNOS_ZAPORNY 

Kontrola: VYNOS_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

HODNOTA_PRED_SPOLU 

Kontrola: HODNOTA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_BEZNA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU 

Kontrola: MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(menovitaHodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(menovitaHodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (menovitaHodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (menovitaHodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYNOSOVY_UROK_SPOLU 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vynosovyUrokSpolu) == SUM(S(vynosovyUrok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vynosovyUrokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vynosovyUrok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_9 

Kontrola: STLPEC_9  blokujúca 

Vzorec: S(11) == S(7 + 8 - 9 + 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (11) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 + 8 - 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S9 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S5 + S6 - S7 + S8 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(12 + 13 - 14 - 15 + 16 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (12 + 13 - 14 - 15 + 16) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S10 + S11 - S12 - S13 + S14 ("{suma}")" 
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STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(18) == S(7 - 12 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (18) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 12) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S5 - S10 ("{suma}")" 

 

STLPEC_17 

Kontrola: STLPEC_17  blokujúca 

Vzorec: S(19) == S(11 - 17 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (19) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 - 17) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S17 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S9 - S15 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 17. Dlhodobé pôžičky (mimo KC) (36) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(7-9, 11-15, 17-21) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 

 

NAZOV_DLZNIKA_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_DLZNIKA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovDlznika) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovDlznika) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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MENA 

Kontrola: MENA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_CISLO_POVINNY 

Kontrola: VYNOS_CISLO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYSKA_ISTINY_POVINNY 

Kontrola: VYSKA_ISTINY_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vyskaIstiny) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vyskaIstiny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOSOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynosovyUrokZaRok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynosovyUrokZaRok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_100_PERCENT 

Kontrola: VYNOS_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

VYNOS_ZAPORNY 

Kontrola: VYNOS_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ISTINA_SPOLU 

Kontrola: ISTINA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vyskaIstinySpolu) == SUM(S(vyskaIstiny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vyskaIstinySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vyskaIstiny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYNOSOVY_UROK_SPOLU 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vynosovyUrokZaRokSpolu) == SUM(S(vynosovyUrokZaRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vynosovyUrokZaRokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vynosovyUrokZaRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_7 

Kontrola: STLPEC_7  blokujúca 

Vzorec: S(11) == S(7 + 8 - 9 + 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (11) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 + 8 - 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S7 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S3 + S4 - S5 + S6 ("{suma}")" 

 

STLPEC_13 

Kontrola: STLPEC_13  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(12 + 13 - 14 - 15 + 16 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (12 + 13 - 14 - 15 + 16) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S13 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S8 + S9 - S10 - S11 + S12 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(18) == S(7 - 12 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (18) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 12) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S14 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S3 - S8 ("{suma}")" 
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STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(19) == S(11 - 17 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (19) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 - 17) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S7 - S13 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 17. Dlhodobé pôžičky (mimo KC) (36) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(7-9, 11-15, 17-21) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ucet) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ucet) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 

 

NAZOV_DLZNIKA_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_DLZNIKA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovDlznika) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovDlznika) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

MENA 

Kontrola: MENA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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VYNOS_CISLO_POVINNY 

Kontrola: VYNOS_CISLO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYSKA_ISTINY_POVINNY 

Kontrola: VYSKA_ISTINY_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vyskaIstiny) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vyskaIstiny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOSOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynosovyUrokZaRok) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynosovyUrokZaRok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_100_PERCENT 

Kontrola: VYNOS_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

VYNOS_ZAPORNY 

Kontrola: VYNOS_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ISTINA_SPOLU 

Kontrola: ISTINA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vyskaIstinySpolu) == SUM(S(vyskaIstiny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vyskaIstinySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vyskaIstiny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYNOSOVY_UROK_SPOLU 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vynosovyUrokZaRokSpolu) == SUM(S(vynosovyUrokZaRok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vynosovyUrokZaRokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vynosovyUrokZaRok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_7 

Kontrola: STLPEC_7  blokujúca 

Vzorec: S(11) == S(7 + 8 - 9 + 10 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (11) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 + 8 - 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S7 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S3 + S4 - S5 + S6 ("{suma}")" 

 

STLPEC_13 

Kontrola: STLPEC_13  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(12 + 13 - 14 - 15 + 16 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (12 + 13 - 14 - 15 + 16) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S13 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S8 + S9 - S10 - S11 + S12 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(18) == S(7 - 12 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (18) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 12) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S14 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S3 - S8 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(19) == S(11 - 17 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (19) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 - 17) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S7 - S13 ("{suma}")" 
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tabuľka: 18. Obstaranie DFM (v rámci KC) (30) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(3-5, 7-8, 10, 12, 14, 16-18) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (3,4,5,7,8,10,12,14,16,17,18), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_DFM_POVINNY 

Kontrola: DRUH_DFM_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhDlhodobehoFinancnehoMajetku) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhDlhodobehoFinancnehoMajetku) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZnizenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenieOP) != null) THEN (S(ucetZnizenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZrusenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenieOP) != null) THEN (S(ucetZrusenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_5 

Kontrola: STLPEC_5  blokujúca 

Vzorec: S(7) == S(3 + 4 - 5 + 6 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (7) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (3 + 4 - 5 + 6) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S5 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S1 + S2 - S3 + S4 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(16) == S(8 + 10 - 12 - 14 + 15 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (16) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (8 + 10 - 12 - 14 + 15) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S14 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S6 + S8 - S10 - S12 + S13 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(3 - 8 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (3 - 8) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S1 - S6 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(18) == S(7 - 16 {suma} 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (18) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 16) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S5 - S14 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 18. Obstaranie DFM (v rámci KC) (30) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(3-5, 7-8, 10, 12, 14, 16-18) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (3,4,5,7,8,10,12,14,16,17,18), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ORGANIZACIA_POVINNA 

Kontrola: ORGANIZACIA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DRUH_DFM_POVINNY 

Kontrola: DRUH_DFM_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhDlhodobehoFinancnehoMajetku) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhDlhodobehoFinancnehoMajetku) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyOC) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyOC) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokPredNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokPredNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZOSTATOK_NETTO_POVINNY 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBeznyNetto) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBeznyNetto) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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HODNOTA_TVORBA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_TVORBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_TVORBA_POVINNY 

Kontrola: UCET_TVORBA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaTvorbaOP) != null) THEN (S(hodnotaTvorbaOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaTvorbaOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZnizenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZnizenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZNIZENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZNIZENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZnizenieOP) != null) THEN (S(ucetZnizenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZnizenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZnizenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: IF (S(ucetZrusenieOP) != null) THEN (S(hodnotaZrusenieOP) > 0) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) musí byť väčšia ako 0 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnený účet, je potrebné uviesť hodnotu" 

 

UCET_ZRUSENIE_POVINNY 

Kontrola: UCET_ZRUSENIE_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: IF (S(hodnotaZrusenieOP) != null) THEN (S(ucetZrusenieOP) != null) 

Vysvetlenie: Ak platí, že hodnota v stĺpci (hodnotaZrusenieOP) sa nerovná null, tak potom hodnota v stĺpci (ucetZrusenieOP) sa nesmie rovnať null 

Chybové hlásenie: "Ak je vyplnená hodnota, je potrebné uviesť účet" 

 

ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredOCSpolu) == SUM(S(zostatokPredOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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PRIRASTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: PRIRASTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(prirastkyOCSpolu) == SUM(S(prirastkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (prirastkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (prirastkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

UBYTOK_OC_SPOLU 

Kontrola: UBYTOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(ubytkyOCSpolu) == SUM(S(ubytkyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (ubytkyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (ubytkyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PRESUN_OC_SPOLU 

Kontrola: PRESUN_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOCSpolu) == SUM(S(presunyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_OC_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_OC_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyOCSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyOC) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaPredOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaPredOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaPredOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaPredOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaOPSpolu) == SUM(S(hodnotaTvorbaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZnizenieOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieOPSpolu) == SUM(S(hodnotaZrusenieOP) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(presunyOPSpolu) == SUM(S(presunyOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (presunyOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (presunyOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU 

Kontrola: OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) == SUM(S(opravnaPolozkaBeznaOP) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredNettoSpolu) == SUM(S(zostatokPredNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_NETTO_SPOLU 

Kontrola: ZOSTATOK_NETTO_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznyNettoSpolu) == SUM(S(zostatokBeznyNetto) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyNettoSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyNetto) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_5 

Kontrola: STLPEC_5  blokujúca 

Vzorec: S(7) == S(3 + 4 - 5 + 6 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (7) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (3 + 4 - 5 + 6) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S5 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S1 + S2 - S3 + S4 ("{suma}")" 

 

STLPEC_14 

Kontrola: STLPEC_14  blokujúca 

Vzorec: S(16) == S(8 + 10 - 12 - 14 + 15 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (16) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (8 + 10 - 12 - 14 + 15) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S14 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S6 + S8 - S10 - S12 + S13 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(3 - 8 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (3 - 8) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S15 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S1 - S6 ("{suma}")" 
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STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(18) == S(7 - 16 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (18) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (7 - 16) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S16 sa musí rovnať rozdielu stĺpcov S5 - S14 ("{suma}")" 

 

tabuľka: 19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC) (1) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

tabuľka: 20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC) (10) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(1-3, 5:8-12, 14-16, 18-20, 24) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (1,2,3,5), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

VLASTNE_IMANIE 

Kontrola: VLASTNE_IMANIE  blokujúca 

Vzorec: R(1) == R(2 + 7 + 22 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 7 + 22) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

OCENOVACIE_ROZDIELY 

Kontrola: OCENOVACIE_ROZDIELY  blokujúca 

Vzorec: R(2) == R(3 + 6 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (2)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (3 + 6) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

FONDY 

Kontrola: FONDY  blokujúca 

Vzorec: R(7) == R(8 + 13 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (7)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (8 + 13) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZAKONNY_REZERVNY_FOND 

Kontrola: ZAKONNY_REZERVNY_FOND  blokujúca 

Vzorec: R(8) == R(9 + 10 + 11 + 12 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (8)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (9 + 10 + 11 + 12) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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OSTATNE_FONDY 

Kontrola: OSTATNE_FONDY  blokujúca 

Vzorec: R(13) == R(14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (13)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_CELKOVY 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_CELKOVY  blokujúca 

Vzorec: R(22) == R(23 + 26 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (22)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (23 + 26) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_MINULYCH_ROKOV 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_MINULYCH_ROKOV  blokujúca 

Vzorec: R(23) == R(24 + 25 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (23)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (24 + 25) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_5 

Kontrola: STLPEC_5  blokujúca 

Vzorec: S(5) == S(1 + 2 - 3 + 4 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (5) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2 - 3 + 4) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S5 sa musí rovnať súčtu stĺpcov S1 + S2 - S3 + S4 ("{suma}")" 

 

RIADOK_PRIRASTKY_VH 

Kontrola: RIADOK_PRIRASTKY_VH  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2020 ++ 

Vzorec: B(26,2) == B(26,5) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26,2) sa musí rovnať hodnote bunky (26, 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota pohybu Prírastky v riadku 26 ("{suma1}") sa musí rovnať hodnote Stav k 31.12.20xx v riadku 26 ("{suma2}")" 

 

tabuľka: 21. Výsledok hospodárenia - prehľad pohybov (v rámci a mimo KC) (1) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include S(1!9) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

Celovýkazové kontroly (12) 

VYKAZ_PRAZDNY 

Kontrola: VYKAZ_PRAZDNY  blokujúca 

Vzorec: ( EMPTY(tabulka1) && EMPTY(tabulka2) && EMPTY(tabulka3) && EMPTY(tabulka4) && EMPTY(tabulka5) && EMPTY(tabulka6) && EMPTY(tabulka7) && 

EMPTY(tabulka8) && EMPTY(tabulka9) && EMPTY(tabulka10) && EMPTY(tabulka11) && EMPTY(tabulka12) && EMPTY(tabulka13) && EMPTY(tabulka14) && 

EMPTY(tabulka15) && EMPTY(tabulka16) && EMPTY(tabulka17) && EMPTY(tabulka18) && EMPTY(tabulka19) && EMPTY(tabulka20) && EMPTY(tabulka21) ) == 

false 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Výkaz neobsahuje žiaden údaj" 
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PRIEMERNY_POCET_ZAMESTNANCOV_POVINNE 

Kontrola: PRIEMERNY_POCET_ZAMESTNANCOV_POVINNE  blokujúca 

Vzorec: A(priemernyPocetZamestnancov) != null 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (priemernyPocetZamestnancov) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole Priemerný počet zamestnancov je povinné" 

 

POCET_ZAMESTNANCOV_KU_DNU_POVINNE 

Kontrola: POCET_ZAMESTNANCOV_KU_DNU_POVINNE  blokujúca 

Vzorec: A(pocetZamestnancovKuDnuZostavenia) != null 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (pocetZamestnancovKuDnuZostavenia) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole Počet zamestnancov ku dňu je povinné" 

 

Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_POVINNE 

Kontrola: Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_POVINNE  blokujúca 

Vzorec: A(pocetVeducich) != null 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (pocetVeducich) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole Počet vedúcich je povinné" 

 

Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_MENSI_ROVNY_POCTU_ZAMESTNANCOV_KU_DNU 

Kontrola: Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_MENSI_ROVNY_POCTU_ZAMESTNANCOV_KU_DNU  blokujúca 

Vzorec: A(pocetVeducich) <= A(pocetZamestnancovKuDnuZostavenia) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (pocetVeducich) musí byť menšia rovná hodnote AtributExpression 

Chybové hlásenie: "Pole Počet vedúcich musí byť menší nanajvýš rovný počtu zamestnancov ku dňu závierky" 

 

PRIEMERNY_POCET_ZAMESTNANCOV_NEZAPORNE 

Kontrola: PRIEMERNY_POCET_ZAMESTNANCOV_NEZAPORNE  blokujúca 

Vzorec: A(priemernyPocetZamestnancov) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (priemernyPocetZamestnancov) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo alebo nula" 

 

POCET_ZAMESTNANCOV_KU_DNU_NEZAPORNE 

Kontrola: POCET_ZAMESTNANCOV_KU_DNU_NEZAPORNE  blokujúca 

Vzorec: A(pocetZamestnancovKuDnuZostavenia) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (pocetZamestnancovKuDnuZostavenia) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo alebo nula" 

 

Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_NEZAPORNE 

Kontrola: Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_NEZAPORNE  blokujúca 

Vzorec: A(pocetVeducich) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (pocetVeducich) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo alebo nula" 
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U428_PRIRASTKY 

Kontrola: U428_PRIRASTKY  blokujúca 

Vzorec: ( B(tabulka21.1,1) + B(tabulka21.2,1) + B(tabulka21.3,1) ) == ( B(tabulka20.23,2) ) 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(1+2+3) v stĺpci S(1) v TAB 21 ("{sumaTab21}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(2) v TAB 20 ("{sumaTab20}")" 

 

U428_UBYTKY 

Kontrola: U428_UBYTKY  blokujúca 

Vzorec: ( B(tabulka21.4,1) + B(tabulka21.5,1) + B(tabulka21.6,1) + B(tabulka21.7,1) + B(tabulka21.8,1) ) == ( B(tabulka20.23,3) ) 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(4+5+6+7+8) v stĺpci S(1) v TAB 21 ("{sumaTab21}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(3) v TAB 20 

("{sumaTab20}")" 

 

VH_PRIRASTKY 

Kontrola: VH_PRIRASTKY  blokujúca 

Vzorec: ( B(tabulka21.9,1) + B(tabulka21.10,1) ) == ( B(tabulka20.26,2) ) 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(9+10) v stĺpci S(1) v TAB 21 ("{sumaTab21}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(2) v TAB 20 ("{sumaTab20}")" 

 

VH_UBYTKY 

Kontrola: VH_UBYTKY  blokujúca 

Vzorec: ( B(tabulka21.11,1) + B(tabulka21.12,1) + B(tabulka21.13,1) + B(tabulka21.14,1) ) == ( B(tabulka20.26,3) ) 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(11+12+13+14) v stĺpci S(1) v TAB 21 ("{sumaTab21}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(3) v TAB 20 

("{sumaTab20}")" 
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Výkaz: KUZ_POZNAMKY_2017 

Typ: Poznámky - tab. 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Počet kontrol: 189 

tabuľka: Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku (23) 

NAZOV_UJ_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_UJ_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovUctovnejJednotky) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovUctovnejJednotky) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_POVINNY 

Kontrola: ICO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ico) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ICO_8_CISEL 

Kontrola: ICO_8_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(ico) ~ "\d{8}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ico)  \d{8} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345678]" 

 

DRUH_VZTAHU_POVINNY 

Kontrola: DRUH_VZTAHU_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhVztahu) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhVztahu) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PRAVNA_FORMA_POVINNY 

Kontrola: PRAVNA_FORMA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(pravnaForma) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (pravnaForma) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_VL_IMANI_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_VL_IMANI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaVlastnomImani) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaVlastnomImani) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_KONSOLIDOVANY_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_KONSOLIDOVANY_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielKonsolidovany) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielKonsolidovany) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

SUCASTOU_OD_POVINNY 

Kontrola: SUCASTOU_OD_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(sucastouSuhrnnehoCelkuOd) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (sucastouSuhrnnehoCelkuOd) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ULICA_POVINNY 

Kontrola: ULICA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(ulicaCislo) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (ulicaCislo) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PSC_POVINNY 

Kontrola: PSC_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(psc) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (psc) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PSC_5_CISEL 

Kontrola: PSC_5_CISEL  blokujúca 

Vzorec: S(psc) ~ "\d{5}" 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (psc)  \d{5} 

Chybové hlásenie: "Pole má nesprávny formát [12345]" 

 

OBEC_NAZOV_POVINNY 

Kontrola: OBEC_NAZOV_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(obecNazov) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (obecNazov) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

NEPRAZDNA_TABULKA 

Kontrola: NEPRAZDNA_TABULKA  blokujúca 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (tabulka1) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Tabuľka neobsahuje žiaden údaj" 
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PODIEL_NA_VI_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_VI_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaVlastnomImani) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaVlastnomImani) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_VI_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_VI_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaVlastnomImani) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaVlastnomImani) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

PODIEL_KONSOLIDOVANY_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_KONSOLIDOVANY_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielKonsolidovany) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielKonsolidovany) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_KONSOLIDOVANY_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_KONSOLIDOVANY_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielKonsolidovany) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielKonsolidovany) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

SUCASTOU_DO_DNA_MENSI_AKO_DATUM_ZBERU 

Kontrola: SUCASTOU_DO_DNA_MENSI_AKO_DATUM_ZBERU  blokujúca 

Vzorec: S(sucastouSuhrnnehoCelkuDo) <= TO_DATE(A(mesiac.poslednyDen) + A(rok) {datum}) 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (sucastouSuhrnnehoCelkuDo) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum do dňa musí byť menší/rovný dátumu zberu k ("{datum}")" 

 

SUCASTOU_ODO_DNA_VYSSI_AKO_ 

Kontrola: SUCASTOU_ODO_DNA_VYSSI_AKO_  blokujúca 

Vzorec: S(sucastouSuhrnnehoCelkuOd) >= TO_DATE("1.1.1900" {datum}) 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (sucastouSuhrnnehoCelkuOd) musí byť väčšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum odo dňa musí byť väčší/rovný dátumu ("{datum}")" 

 

SUCASTOU_DO_DNA_MENSI_AKO_DATUM_ODO_DNA 

Kontrola: SUCASTOU_DO_DNA_MENSI_AKO_DATUM_ODO_DNA  blokujúca 

Vzorec: S(sucastouSuhrnnehoCelkuOd) < S(sucastouSuhrnnehoCelkuDo) 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (sucastouSuhrnnehoCelkuOd) musí byť menšia ako hodnota hodnota v stĺpci (sucastouSuhrnnehoCelkuDo) 

Chybové hlásenie: "Dátum odo dňa musí byť menší ako dátum do dňa)" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM (12) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude SS(4, 9, 14) RR(4, 9:1, 5, 16, 17) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpcov (4,9,14),buniek riadkov (4,9), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

NEPRIPUSTNA_KOREKCIA 

Kontrola: NEPRIPUSTNA_KOREKCIA  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 ++ 

Vzorec: RR(7, 8, 10-12, 20-21, 23-30:6-10) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) , platí len pre stĺpce (6, 7, 8, 9, 10),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Chybové hlásenie: "Riadok korekcie sa nevypĺňa" 

 

RIADOK_9 

Kontrola: RIADOK_9  blokujúca 

Vzorec: R(9) == R(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (9)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_22 

Kontrola: RIADOK_22  blokujúca 

Vzorec: R(22) == R(10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (22)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_31 

Kontrola: RIADOK_31  blokujúca 

Vzorec: R(31) == R(23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (31)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_32_SUCET 

Kontrola: RIADOK_32_SUCET  blokujúca 

Vzorec: R(32!4,9,14) == R(9 + 22 + 31 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (32) , neplatí pre stĺpce 4, 9, 14,  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (9 + 22 + 31) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_32_NULY 

Kontrola: RIADOK_32_NULY  blokujúca 

Vzorec: R(32:4,9,14) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (32) , platí len pre stĺpce 4, 9, 14,  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci Presuny musí byť 0" 

 

STLPEC_5 

Kontrola: STLPEC_5  blokujúca 

Vzorec: S(5) == S(1 + 2 - 3 + 4 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (5) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2 - 3 + 4) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 + S4 ("{suma}")" 

 

STLPEC_10 

Kontrola: STLPEC_10  blokujúca 

Vzorec: S(10) == S(6 + 7 - 8 + 9 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (10) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (6 + 7 - 8 + 9) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 10 sa musí rovnať súčtu S6 + S7 - S8 + S9 ("{suma}")" 

 

STLPEC_15 

Kontrola: STLPEC_15  blokujúca 

Vzorec: S(15) == S(11 + 12 - 13 + 14 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (15) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (11 + 12 - 13 + 14) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 15 sa musí rovnať súčtu S11 + S12 - S13 + S14 ("{suma}")" 

 

STLPEC_16 

Kontrola: STLPEC_16  blokujúca 

Vzorec: S(16) == S(1 - 6 - 11 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (16) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 - 6 - 11) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 16 sa musí rovnať súčtu S1 - S6 - S11 ("{suma}")" 

 

STLPEC_17 

Kontrola: STLPEC_17  blokujúca 

Vzorec: S(17) == S(5 - 10 - 15 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (17) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (5 - 10 - 15) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 17 sa musí rovnať súčtu S5 - S10 - S15 ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP (20) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(4-8) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (4,5,6,7,8), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 
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DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

NAZOV_UJ_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_UJ_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovUctovnejJednotky) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovUctovnejJednotky) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PRAVNA_FORMA_POVINNY 

Kontrola: PRAVNA_FORMA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(pravnaForma) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (pravnaForma) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

ZI_POVINNY 

Kontrola: ZI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(zakladneImanie) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zakladneImanie) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PODIELU_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_PODIELU_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPodieluBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPodieluBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PODIELU_PRED_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_PODIELU_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPodieluPred) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPodieluPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PRED_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaZI) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaZI) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) <= 100 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť menšia rovná hodnote 100 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná 100%" 

 

PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY 

Kontrola: PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY  blokujúca 

Vzorec: S(podielNaHlasovacichPravach) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (podielNaHlasovacichPravach) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0%" 

 

ZI_SPOLU 

Kontrola: ZI_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(zakladneImanieSpolu) == SUM(S(zakladneImanie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zakladneImanieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zakladneImanie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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PODIEL_SPOLU 

Kontrola: PODIEL_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPodieluBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaPodieluBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPodieluBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_PODIELU_BEZNA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_PODIELU_BEZNA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPodieluPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPodieluPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPodieluPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_VI_BEZNA_SPOLU 

Kontrola: HODNOTA_VI_BEZNA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_VI_PRED_SPOLU 

Kontrola: HODNOTA_VI_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaVlastnehoImaniaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaVlastnehoImaniaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP (8) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include S(4) S(5) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpca (4),buniek stĺpca (5), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota podielu musí byť kladné číslo" 

 

HODNOTA_BEZNA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPodieluBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaPodieluBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPodieluBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_Pred_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_Pred_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPodieluPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPodieluPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPodieluPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

NAZOV_UJ_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_UJ_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovUctovnejJednotky) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovUctovnejJednotky) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

PRAVNA_FORMA_POVINNY 

Kontrola: PRAVNA_FORMA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(pravnaForma) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (pravnaForma) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_BEZNA_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPodieluBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPodieluBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PRED_POVINNY 

Kontrola: HODNOTA_PRED_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPodieluPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPodieluPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 5 - Dlhové CP (15) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(4, 6-9) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (4,6,7,8,9), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

NAZOV_DLZNIKA_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_DLZNIKA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovEmitenta) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovEmitenta) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY 

Kontrola: DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(druhCennehoPapiera) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (druhCennehoPapiera) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

MENA 

Kontrola: MENA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_CISLO_POVINNY 

Kontrola: VYNOS_CISLO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_BEZNA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PRED_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_PRED_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

MENOVITA_HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: MENOVITA_HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(menovitaHodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (menovitaHodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOSOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynosovyUrok) != null 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynosovyUrok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 ++ 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

HODNOTA_BEZNA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_PRED_SPOLU 

Kontrola: HODNOTA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU 

Kontrola: MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(menovitaHodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(menovitaHodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (menovitaHodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (menovitaHodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYNOSOVY_UROK_SPOLU 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vynosovyUrokSpolu) == SUM(S(vynosovyUrok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vynosovyUrokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vynosovyUrok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky (14) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() include SS(3, 5-8) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, týka sa to iba buniek stĺpcov (3,5,6,7,8), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

NAZOV_DLZNIKA_POVINNY 

Kontrola: NAZOV_DLZNIKA_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovDlznika) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovDlznika) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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MENA 

Kontrola: MENA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOS_CISLO_POVINNY 

Kontrola: VYNOS_CISLO_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynos) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynos) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_BEZNA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaBezna) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaBezna) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_PRED_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_PRED_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(hodnotaPred) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (hodnotaPred) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYSKA_ISTINY_POVINNA 

Kontrola: VYSKA_ISTINY_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(vyskaIstiny) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vyskaIstiny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

VYNOSOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(vynosovyUrok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vynosovyUrok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 ++ 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

HODNOTA_BEZNA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_BEZNA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaBeznaSpolu) == SUM(S(hodnotaBezna) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaBeznaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaBezna) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_PRED_SPOLU 

Kontrola: HODNOTA_PRED_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaPredSpolu) == SUM(S(hodnotaPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnotaPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSKA_ISTINY_SPOLU 

Kontrola: VYSKA_ISTINY_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vyskaIstinySpolu) == SUM(S(vyskaIstiny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vyskaIstinySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vyskaIstiny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYNOSOVY_UROK_SPOLU 

Kontrola: VYNOSOVY_UROK_SPOLU  blokujúca 

Vzorec: A(vynosovyUrokSpolu) == SUM(S(vynosovyUrok) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vynosovyUrokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vynosovyUrok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám (9) 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(cisloUctu) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (cisloUctu) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBezny) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBezny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 
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KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(1) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6) == S(2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 -S4 ("{suma}")" 

 

HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredSpolu) == SUM(S(zostatokPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

TVORBA_SUMAR 

Kontrola: TVORBA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSpolu) == SUM(S(tvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (tvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZNIZENIE_SUMAR 

Kontrola: ZNIZENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSpolu) == SUM(S(znizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (znizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZRUSENIE_SUMAR 

Kontrola: ZRUSENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSpolu) == SUM(S(zrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznySpolu) == SUM(S(zostatokBezny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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tabuľka: Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam (9) 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(cisloUctu) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (cisloUctu) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBezny) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBezny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(1) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6) == S(2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 -S4 ("{suma}")" 

 

HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredSpolu) == SUM(S(zostatokPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

TVORBA_SUMAR 

Kontrola: TVORBA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSpolu) == SUM(S(tvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (tvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZNIZENIE_SUMAR 

Kontrola: ZNIZENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSpolu) == SUM(S(znizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (znizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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ZRUSENIE_SUMAR 

Kontrola: ZRUSENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSpolu) == SUM(S(zrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznySpolu) == SUM(S(zostatokBezny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti (5) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

BUNKA_1_1 

Kontrola: BUNKA_1_1  blokujúca 

Vzorec: B(1,1) == SUM(S(1:2,3,4) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

BUNKA_1_2 

Kontrola: BUNKA_1_2  blokujúca 

Vzorec: B(1,2) == SUM(S(2:2,3,4) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

BUNKA_6_1 

Kontrola: BUNKA_6_1  blokujúca 

Vzorec: B(6,1) == SUM(S(1:1,5) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

BUNKA_6_2 

Kontrola: BUNKA_6_2  blokujúca 

Vzorec: B(6,2) == SUM(S(2:1,5) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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tabuľka: Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ZOSTATOK_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,1) == SUM(S(1!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_PRED_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,2) == SUM(S(2!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ZOSTATOK_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(4,1) == SUM(S(1!4) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_PRED_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(4,2) == SUM(S(2!4) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie (4) 

KLADNE_HODNOTY_PRIRASTKY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY_PRIRASTKY  blokujúca 

Vzorec: R(2:3,4) >= 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (2) , platí len pre stĺpce 3, 4,  musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnoty v tomto riadku sa vykazujú kladnou hodnotou" 
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KLADNE_HODNOTY_UBYTKY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY_UBYTKY  blokujúca 

Vzorec: R(3:3,4) >= 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (3) , platí len pre stĺpce 3, 4,  musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnoty v tomto riadku sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_PRESUNY 

Kontrola: RIADOK_PRESUNY  blokujúca 

Vzorec: SUM(R(4)) == 0 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadku Presuny musí byť rovný 0" 

 

RIADOK_ZOSTATOK 

Kontrola: RIADOK_ZOSTATOK  blokujúca 

Vzorec: R(5) == R(1 + 2 - 3 + 4 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (5)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 2 - 3 + 4) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné (4) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(2) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (2), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_4 

Kontrola: RIADOK_4  blokujúca 

Vzorec: R(4) == R(1 + 2 + 3 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (4)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 2 + 3) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_8 

Kontrola: RIADOK_8  blokujúca 

Vzorec: R(8) == R(5 + 6 + 7 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (8)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (5 + 6 + 7) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6!4,8) == S(1 + 2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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tabuľka: Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné (4) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(2) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (2), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_6 

Kontrola: RIADOK_6  blokujúca 

Vzorec: R(6) == R(1 + 2 + 3 + 4 + 5 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (6)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_14 

Kontrola: RIADOK_14  blokujúca 

Vzorec: R(14) == R(7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (14)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6!6,14) == S(1 + 2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

RIADOK_1 

Kontrola: RIADOK_1  blokujúca 

Vzorec: R(1) == R(2 + 3 + 4 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 3 + 4) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_6 

Kontrola: RIADOK_6  blokujúca 

Vzorec: R(6) == R(1 + 5 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (6)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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tabuľka: Tabuľka č. 16 - Bankové úvery (16) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: SS(6-11) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpcov (6,7,8,9,10,11) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

CHARAKTER_UVERU_POVINNY 

Kontrola: CHARAKTER_UVERU_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(charakterUveru) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (charakterUveru) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

POSKYTOVATEL_UVERU_POVINNY 

Kontrola: POSKYTOVATEL_UVERU_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(poskytovatelUveru) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (poskytovatelUveru) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

MENA_POVINNA 

Kontrola: MENA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(mena) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (mena) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

UROKOVA_SADZBA_POVINNA 

Kontrola: UROKOVA_SADZBA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(urokovaSadzba) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (urokovaSadzba) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(datumSplatnosti) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

ISTINA_POVINNA 

Kontrola: ISTINA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(vyskaIstiny) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (vyskaIstiny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 
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NAKLADOVY_UROK_POVINNY 

Kontrola: NAKLADOVY_UROK_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nakladovyUrok) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nakladovyUrok) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Povinné pole" 

 

DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099 

Kontrola: DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 ++ 

Vzorec: S(datumSplatnosti) <= TO_DATE("1.1.2099") 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (datumSplatnosti) musí byť menšia rovná hodnote ToDateMethod 

Chybové hlásenie: "Dátum splatnosti musí byť menší/rovný ako 1.1.2099" 

 

KRATKODOBA_CAST_SUMAR 

Kontrola: KRATKODOBA_CAST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokKratkodobyBeznySpolu) == SUM(S(zostatokKratkodobyBezny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokKratkodobyBeznySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokKratkodobyBezny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

KRATKODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: KRATKODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokKratkodobyPredSpolu) == SUM(S(zostatokKratkodobyPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokKratkodobyPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokKratkodobyPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

DLHODOBA_CAST_SUMAR 

Kontrola: DLHODOBA_CAST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokDlhodobyBeznySpolu) == SUM(S(zostatokDlhodobyBezny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokDlhodobyBeznySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokDlhodobyBezny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

DLHODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: DLHODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokDlhodobyPredSpolu) == SUM(S(zostatokDlhodobyPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokDlhodobyPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokDlhodobyPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ISTINA_SUMAR 

Kontrola: ISTINA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(vyskaIstinySpolu) == SUM(S(vyskaIstiny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (vyskaIstinySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (vyskaIstiny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

NAKLADOVY_UROK_SUMAR 

Kontrola: NAKLADOVY_UROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(nakladovyUrokSpolu) == SUM(S(nakladovyUrok) {suma}) 



181 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (nakladovyUrokSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (nakladovyUrok) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSKA_ISTINY 

Kontrola: VYSKA_ISTINY  blokujúca 

Vzorec: EACH_ROW(SUM(S(10) {istina}) <= SUM(S(6)S(8) {zostatok})) 

Vysvetlenie: Pre každý riadok platí: undefined musí byť menšia rovná ako undefined 

Chybové hlásenie: "Výška istiny v bežnom účtovnom období ("{istina}") musí byť nižšia nanajvýš rovná súčtu zostatkov bežného obdobia krátkodobej a dlhodobej 

časti ("{zostatok}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ZOSTATOK_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(3,1) == SUM(S(1!3) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_PRED_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(3,2) == SUM(S(2!3) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (3) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

ZOSTATOK_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(8,1) == SUM(S(1!8) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZOSTATOK_PRED_SUMAR 

Kontrola: ZOSTATOK_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(8,2) == SUM(S(2!8) {suma}) 
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Vysvetlenie: Hodnota bunky (8,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

k1 

Kontrola: k1  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

HLAVNA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: HLAVNA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(24,1) == SUM(S(1!24) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(24,2) == SUM(S(2!24) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(24,3) == SUM(S(3!24) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(24,4) == SUM(S(4!24) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 
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Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

k1 

Kontrola: k1  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

HLAVNA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: HLAVNA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,1) == SUM(S(1!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,2) == SUM(S(2!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,3) == SUM(S(3!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,4) == SUM(S(4!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

k1 

Kontrola: k1  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 
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HLAVNA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: HLAVNA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(6,1) == SUM(S(1!6) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(6,2) == SUM(S(2!6) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(6,3) == SUM(S(3!6) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(6,4) == SUM(S(4!6) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (6) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

k1 

Kontrola: k1  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

HLAVNA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: HLAVNA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,1) == SUM(S(1!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR 

Kontrola: PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,2) == SUM(S(2!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,3) == SUM(S(3!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

SPOLU_PRED_SUMAR 

Kontrola: SPOLU_PRED_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: B(7,4) == SUM(S(4!7) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach (1) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky (4) 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: S(3) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_1_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_1_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(nazovPamiatky) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (nazovPamiatky) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaný názov" 

 

STLPEC_2_POVINNY 

Kontrola: STLPEC_2_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(spravca) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (spravca) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Nie je zadaný správca" 
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HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(hodnotaSpolu) == SUM(S(hodnota) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám (9) 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(cisloUctu) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (cisloUctu) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBezny) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBezny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(1) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6) == S(2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 -S4 ("{suma}")" 

 

HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredSpolu) == SUM(S(zostatokPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

TVORBA_SUMAR 

Kontrola: TVORBA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSpolu) == SUM(S(tvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (tvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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ZNIZENIE_SUMAR 

Kontrola: ZNIZENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSpolu) == SUM(S(znizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (znizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZRUSENIE_SUMAR 

Kontrola: ZRUSENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSpolu) == SUM(S(zrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznySpolu) == SUM(S(zostatokBezny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam (9) 

UCET_POVINNY 

Kontrola: UCET_POVINNY  blokujúca 

Vzorec: S(cisloUctu) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (cisloUctu) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

HODNOTA_POVINNA 

Kontrola: HODNOTA_POVINNA  blokujúca 

Vzorec: S(zostatokBezny) != null 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (zostatokBezny) sa nesmie rovnať hodnote null 

Chybové hlásenie: "Pole nie je vyplnené" 

 

KLADNE_HODNOTY 

Kontrola: KLADNE_HODNOTY  blokujúca 

Vzorec: T() exclude S(1) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek stĺpca (1), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky v tomto stĺpci sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

STLPEC_6 

Kontrola: STLPEC_6  blokujúca 

Vzorec: S(6) == S(2 + 3 - 4 - 5 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (6) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (2 + 3 - 4 - 5) 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci 5 sa musí rovnať súčtu S1 + S2 - S3 -S4 ("{suma}")" 

 



188 

HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokPredSpolu) == SUM(S(zostatokPred) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokPredSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

TVORBA_SUMAR 

Kontrola: TVORBA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(tvorbaSpolu) == SUM(S(tvorba) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (tvorbaSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (tvorba) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZNIZENIE_SUMAR 

Kontrola: ZNIZENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(znizenieSpolu) == SUM(S(znizenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (znizenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (znizenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

ZRUSENIE_SUMAR 

Kontrola: ZRUSENIE_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zrusenieSpolu) == SUM(S(zrusenie) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zrusenieSpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zrusenie) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

HODNOTA_SUMAR 

Kontrola: HODNOTA_SUMAR  blokujúca 

Vzorec: A(zostatokBeznySpolu) == SUM(S(zostatokBezny) {suma}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznySpolu) sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

Celovýkazové kontroly (2) 

VYKAZ_PRAZDNY 

Kontrola: VYKAZ_PRAZDNY  blokujúca 

Vzorec: ( EMPTY(tabulka1) && EMPTY(tabulka2) && EMPTY(tabulka3) && EMPTY(tabulka4) && EMPTY(tabulka5) && EMPTY(tabulka6) && EMPTY(tabulka7) && 

EMPTY(tabulka8) && EMPTY(tabulka9) && EMPTY(tabulka10) && EMPTY(tabulka11) && EMPTY(tabulka12) && EMPTY(tabulka13) && EMPTY(tabulka14) && 

EMPTY(tabulka15) && EMPTY(tabulka16) && EMPTY(tabulka17) && EMPTY(tabulka18) && EMPTY(tabulka19) && EMPTY(tabulka20) && EMPTY(tabulka21) && 

EMPTY(tabulka22) && EMPTY(tabulka23) && EMPTY(tabulka24) ) == false 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Výkaz neobsahuje žiaden údaj" 

 

SUCET_PRESUNOV 

Kontrola: SUCET_PRESUNOV  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Vzorec: ( B(tabulka13.4,2) + B(tabulka13.8,2) + B(tabulka14.6,2) + B(tabulka14.14,2) ) == 0 

Vysvetlenie:  

Chybové hlásenie: "Súčet presunov v stĺpci S(2) v KTAB13 a KTAB14 je ("{suma}"), súčet musí byť 0" 
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Výkaz: KUZ_SUVAHA 

Typ: Súvaha 

Platnosť: 01.01.2012 ++ 

Počet kontrol: 46 

tabuľka: Strana aktív (22) 

AKTIVA_PRAZDNE 

Kontrola: AKTIVA_PRAZDNE  blokujúca 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (aktiva) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Strana aktív neobsahuje žiadnu sumu" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 ++ 

Vzorec: RR(26, 31, 43-46, 48, 69, 70, 100, 102, 117!2) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (26, 31, 43, 44, 45, 46, 48, 69, 70, 100, 102, 117) , neplatí pre stĺpec (1),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

VSETKY_KLADNE 

Kontrola: VSETKY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2015 

Vzorec: T() exclude R(3) R(7) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadku (3),buniek riadku (7), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

VSETKY_KLADNE_2016 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2016  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 ++ 

Vzorec: T() exclude RR(3, 7) S(2) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (3,7),buniek stĺpca (2), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

SPOLU_AKTIVA_KLADNE 

Kontrola: SPOLU_AKTIVA_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Vzorec: B(1,1) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1,1) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

RIADOK_001 

Kontrola: RIADOK_001  blokujúca 

Vzorec: R(1) == R(2 + 35 + 113 + 117 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 35 + 113 + 117) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_002 

Kontrola: RIADOK_002  blokujúca 

Vzorec: R(2) == R(3 + 12 + 25 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (2)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (3 + 12 + 25) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_003 

Kontrola: RIADOK_003  blokujúca 

Vzorec: R(3) == R(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (3)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_012 

Kontrola: RIADOK_012  blokujúca 

Vzorec: R(12) == R(13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (12)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_025 

Kontrola: RIADOK_025  blokujúca 

Vzorec: R(25) == R(26 + 27 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (25)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (26 + 27 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_028 

Kontrola: RIADOK_028  blokujúca 

Vzorec: R(28) <= ( R(27) ) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (28)  musí byť menšia rovná hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná hodnote v riadku 27 ("{suma}")" 

 

RIADOK_035 

Kontrola: RIADOK_035  blokujúca 

Vzorec: R(35) == R(36 + 42 + 50 + 63 + 88 + 101 + 107 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (35)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (36 + 42 + 50 + 63 + 88 + 101 + 107) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_036 

Kontrola: RIADOK_036  blokujúca 

Vzorec: R(36) == R(37 + 38 + 39 + 40 + 41 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (36)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (37 + 38 + 39 + 40 + 41) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_042 

Kontrola: RIADOK_042  blokujúca 

Vzorec: R(42) == R(43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 {suma}) 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (42)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_043 

Kontrola: RIADOK_043  blokujúca 

Vzorec: R(43) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (43)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_045 

Kontrola: RIADOK_045  blokujúca 

Vzorec: R(45) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (45)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_050 

Kontrola: RIADOK_050  blokujúca 

Vzorec: R(50) == R(51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (50)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_063 

Kontrola: RIADOK_063  blokujúca 

Vzorec: R(63) == R(64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (63)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 

81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_088 

Kontrola: RIADOK_088  blokujúca 

Vzorec: R(88) == R(89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (88)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_101 

Kontrola: RIADOK_101  blokujúca 

Vzorec: R(101) == R(102 + 103 + 104 + 105 + 106 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (101)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (102 + 103 + 104 + 105 + 106) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_107 

Kontrola: RIADOK_107  blokujúca 

Vzorec: R(107) == R(108 + 109 + 110 + 111 + 112 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (107)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (108 + 109 + 110 + 111 + 112) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_113 

Kontrola: RIADOK_113  blokujúca 

Vzorec: R(113) == R(114 + 115 + 116 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (113)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (114 + 115 + 116) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Strana pasív (20) 

PASIVA_PRAZDNE 

Kontrola: PASIVA_PRAZDNE  blokujúca 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (pasiva) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Strana pasív neobsahuje žiadnu sumu" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 ++ 

Vzorec: RR(121, 124, 125, 137-140, 142, 188!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (121, 124, 125, 137, 138, 139, 140, 142, 188) , neplatí pre stĺpec (3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

VSETKY_KLADNE 

Kontrola: VSETKY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2015 

Vzorec: T() exclude RR(119-122, 125-129) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (119,120,121,122,125,126,127,128,129), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

VSETKY_KLADNE_2016 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2016  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 ++ 

Vzorec: T() exclude RR(119-122, 126-129) S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (119,120,121,122,126,127,128,129),buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Položky aktív a pasív sa vykazujú kladnou hodnotou" 

 

SPOLU_PASIVA_KLADNE 

Kontrola: SPOLU_PASIVA_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Vzorec: B(118,3) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (118,3) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

RIADOK_118 

Kontrola: RIADOK_118  blokujúca 

Vzorec: R(118) == R(119 + 130 + 185 + 188 {suma}) 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (118)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (119 + 130 + 185 + 188) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_119 

Kontrola: RIADOK_119  blokujúca 

Vzorec: R(119) == R(120 + 123 + 126 + 129 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (119)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (120 + 123 + 126 + 129) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_120 

Kontrola: RIADOK_120  blokujúca 

Vzorec: R(120) == R(121 + 122 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (120)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (121 + 122) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_123 

Kontrola: RIADOK_123  blokujúca 

Vzorec: R(123) == R(124 + 125 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (123)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (124 + 125) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_126 

Kontrola: RIADOK_126  blokujúca 

Vzorec: R(126) == R(127 + 128 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (126)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (127 + 128) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_130 

Kontrola: RIADOK_130  blokujúca 

Vzorec: R(130) == R(131 + 136 + 144 + 156 + 178 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (130)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (131 + 136 + 144 + 156 + 178) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_131 

Kontrola: RIADOK_131  blokujúca 

Vzorec: R(131) == R(132 + 133 + 134 + 135 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (131)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (132 + 133 + 134 + 135) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_136 

Kontrola: RIADOK_136  blokujúca 

Vzorec: R(136) == R(137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (136)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_137 

Kontrola: RIADOK_137  blokujúca 

Vzorec: R(137) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (137)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_139 

Kontrola: RIADOK_139  blokujúca 

Vzorec: R(139) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (139)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_144 

Kontrola: RIADOK_144  blokujúca 

Vzorec: R(144) == R(145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 + 155 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (144)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 + 155) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_154 

Kontrola: RIADOK_154  blokujúca 

Vzorec: R(154) <= ( R(153) ) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (154)  musí byť menšia rovná hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť menšia alebo rovná hodnote v riadku 153 ("{suma}")" 

 

RIADOK_156 

Kontrola: RIADOK_156  blokujúca 

Vzorec: R(156) == R(157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (156)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 

170 + 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_178 

Kontrola: RIADOK_178  blokujúca 

Vzorec: R(178) == R(179 + 180 + 181 + 182 + 183 + 184 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (178)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (179 + 180 + 181 + 182 + 183 + 184) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_185 

Kontrola: RIADOK_185  blokujúca 

Vzorec: R(185) == R(186 + 187 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (185)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (186 + 187) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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Celovýkazové kontroly (4) 

BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE 

Kontrola: BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE  blokujúca 

Vzorec: SUM(B(aktiva.1,1) {sumaAktiva}) == SUM(B(pasiva.118,3) {sumaPasiva}) 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Suma v riadku 001, stĺpec 1 ("{sumaAktiva}") sa musí rovnať sume v riadku 118, stĺpec 3 ("{sumaPasiva}")" 

 

BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE 

Kontrola: BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE  blokujúca 

Vzorec: SUM(B(aktiva.1,2) {sumaAktiva}) == SUM(B(pasiva.118,4) {sumaPasiva}) 

Vysvetlenie: Suma hodnôt 

Chybové hlásenie: "Suma v riadku 001, stĺpec 2 ("{sumaAktiva}") sa musí rovnať sume v riadku 118, stĺpec 4 ("{sumaPasiva}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE_R_128 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE_R_128  blokujúca 

Vzorec: B(pasiva.128,3) == ( B(aktiva.1,1) - SUM(B(pasiva.120,3)B(pasiva.123,3)B(pasiva.127,3)B(pasiva.129,3)B(pasiva.130,3)B(pasiva.185,3)B(pasiva.188,3)) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (128,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{sumaPasiva}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_R_128 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_R_128  blokujúca 

Vzorec: B(pasiva.128,4) == ( B(aktiva.1,2) - SUM(B(pasiva.120,4)B(pasiva.123,4)B(pasiva.127,4)B(pasiva.129,4)B(pasiva.130,4)B(pasiva.185,4)B(pasiva.188,4)) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (128,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{sumaPasiva}")" 
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Výkaz: KUZ_VZAS 

Typ: Výkaz ziskov a strát 

Platnosť: 01.01.2012 ++ 

Počet kontrol: 50 

tabuľka: Náklady (22) 

NAKLADY_PRAZDNE 

Kontrola: NAKLADY_PRAZDNE  blokujúca 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (naklady) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Náklady neobsahujú žiadnu hodnotu" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 ++ 

Vzorec: RR(56-59, 63, 64!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (56, 57, 58, 59, 63, 64) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

VSETKY_KLADNE 

Kontrola: VSETKY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2015 

Vzorec: T() exclude RR(63, 64) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (63,64), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo." 

 

VSETKY_KLADNE_2016 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2016  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2017 

Vzorec: T() exclude RR(63, 64!4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (63,64), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo." 

 

VSETKY_KLADNE_2018 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2018  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 ++ 

Vzorec: T() exclude RR(55, 64!4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (55,64), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo." 

 

SPOLU_NAKLADY_KLADNE 

Kontrola: SPOLU_NAKLADY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Vzorec: B(65,3) > 0 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (65,3) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 
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STLPEC_3 

Kontrola: STLPEC_3  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

RIADOK_001 

Kontrola: RIADOK_001  blokujúca 

Vzorec: R(1) == R(2 + 3 + 4 + 5 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (1)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (2 + 3 + 4 + 5) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_006 

Kontrola: RIADOK_006  blokujúca 

Vzorec: R(6) == R(7 + 8 + 9 + 10 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (6)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (7 + 8 + 9 + 10) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_011 

Kontrola: RIADOK_011  blokujúca 

Vzorec: R(11) == R(12 + 13 + 14 + 15 + 16 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (11)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (12 + 13 + 14 + 15 + 16) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_017 

Kontrola: RIADOK_017  blokujúca 

Vzorec: R(17) == R(18 + 19 + 20 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (17)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (18 + 19 + 20) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_021 

Kontrola: RIADOK_021  blokujúca 

Vzorec: R(21) == R(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (21)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_029 

Kontrola: RIADOK_029  blokujúca 

Vzorec: R(29) == R(30 + 31 + 36 + 39 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (29)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (30 + 31 + 36 + 39) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_031 

Kontrola: RIADOK_031  blokujúca 

Vzorec: R(31) == R(32 + 33 + 34 + 35 {suma}) 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (31)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (32 + 33 + 34 + 35) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_036 

Kontrola: RIADOK_036  blokujúca 

Vzorec: R(36) == R(37 + 38 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (36)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (37 + 38) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_040 

Kontrola: RIADOK_040  blokujúca 

Vzorec: R(40) == R(41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (40)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_050 

Kontrola: RIADOK_050  blokujúca 

Vzorec: R(50) == R(51 + 52 + 53 + 54 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (50)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (51 + 52 + 53 + 54) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_055 

Kontrola: RIADOK_055  blokujúca 

Vzorec: R(55) == R(56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (55)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_059 

Kontrola: RIADOK_059  blokujúca 

Vzorec: R(59) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (59)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_063 

Kontrola: RIADOK_063  blokujúca 

Vzorec: R(63) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (63)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_064 

Kontrola: RIADOK_064  blokujúca 

Vzorec: R(64) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (64)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 
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RIADOK_065 

Kontrola: RIADOK_065  blokujúca 

Vzorec: R(65) == R(1 + 6 + 11 + 17 + 21 + 29 + 40 + 50 + 55 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (65)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (1 + 6 + 11 + 17 + 21 + 29 + 40 + 50 + 55) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

tabuľka: Výnosy (24) 

VYNOSY_PRAZDNE 

Kontrola: VYNOSY_PRAZDNE  blokujúca 

Vzorec: EMPTY() == false 

Vysvetlenie: Tabuľka (vynosy) nesmie byť prázdna 

Chybové hlásenie: "Výnosy neobsahujú žiadnu hodnotu" 

 

NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO 

Kontrola: NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO  blokujúca 

Vzorec: RR(81, 116-125, 127, 128, 135!4) == [0|null] 

Vysvetlenie: Každá bunka riadkov (81, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 135) , neplatí pre stĺpce (1, 2, 3),  sa musí rovnať hodnote 0 alebo 

null 

Aktívnosť: A(typOrganizacie) == [OBECNY_URAD|MESTSKY_URAD] 

Chybové hlásenie: "Obec/mesto tento riadok nevypĺňa" 

 

VSETKY_KLADNE 

Kontrola: VSETKY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2012 - 31.12.2015 

Vzorec: T() exclude RR(70-74, 127-135, 137-141) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (70,71,72,73,74,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141), musí byť väčšia 

rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo." 

 

VSETKY_KLADNE_2016 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2016  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2016 - 31.12.2017 

Vzorec: T() exclude RR(70-74, 127-135, 137-141) S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (70,71,72,73,74,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141),buniek stĺpca (4), 

musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo." 

 

VSETKY_KLADNE_2018 

Kontrola: VSETKY_KLADNE_2018  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2018 ++ 

Vzorec: T() exclude RR(70-74, 137-141) S(4) >= 0 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky tabuľky, okrem buniek riadkov (70,71,72,73,74,137,138,139,140,141),buniek stĺpca (4), musí byť väčšia rovná hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo." 

 

SPOLU_VYNOSY_KLADNE 

Kontrola: SPOLU_VYNOSY_KLADNE  blokujúca 

Platnosť: 01.01.2017 ++ 

Vzorec: B(136,3) > 0 
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Vysvetlenie: Hodnota bunky (136,3) musí byť väčšia ako hodnota 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota musí byť kladné číslo" 

 

STLPEC_3 

Kontrola: STLPEC_3  blokujúca 

Vzorec: S(3) == S(1 + 2 {suma} 

Vysvetlenie: Hodnota každej bunky stĺpca (3) sa musí rovnať hodnote sumáru stĺpcov (1 + 2) 

Chybové hlásenie: "Suma v stĺpci 3 sa musí rovnať súčtu súm v stĺpcoch 1 a 2 ("{suma}")" 

 

RIADOK_066 

Kontrola: RIADOK_066  blokujúca 

Vzorec: R(66) == R(67 + 68 + 69 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (66)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (67 + 68 + 69) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_070 

Kontrola: RIADOK_070  blokujúca 

Vzorec: R(70) == R(71 + 72 + 73 + 74 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (70)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (71 + 72 + 73 + 74) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_075 

Kontrola: RIADOK_075  blokujúca 

Vzorec: R(75) == R(76 + 77 + 78 + 79 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (75)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (76 + 77 + 78 + 79) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_080 

Kontrola: RIADOK_080  blokujúca 

Vzorec: R(80) == R(81 + 82 + 83 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (80)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (81 + 82 + 83) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_084 

Kontrola: RIADOK_084  blokujúca 

Vzorec: R(84) == R(85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (84)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_091 

Kontrola: RIADOK_091  blokujúca 

Vzorec: R(91) == R(92 + 97 + 100 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (91)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (92 + 97 + 100) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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RIADOK_092 

Kontrola: RIADOK_092  blokujúca 

Vzorec: R(92) == R(93 + 94 + 95 + 96 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (92)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (93 + 94 + 95 + 96) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_097 

Kontrola: RIADOK_097  blokujúca 

Vzorec: R(97) == R(98 + 99 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (97)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (98 + 99) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_101 

Kontrola: RIADOK_101  blokujúca 

Vzorec: R(101) == R(102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (101)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_111 

Kontrola: RIADOK_111  blokujúca 

Vzorec: R(111) == R(112 + 113 + 114 + 115 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (111)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (112 + 113 + 114 + 115) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_116 

Kontrola: RIADOK_116  blokujúca 

Vzorec: R(116) == R(117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (116)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_126 

Kontrola: RIADOK_126  blokujúca 

Vzorec: R(126) == R(127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (126)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_127 

Kontrola: RIADOK_127  blokujúca 

Vzorec: R(127) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (127)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_128 

Kontrola: RIADOK_128  blokujúca 

Vzorec: R(128) == 0 
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Vysvetlenie: Každá bunka riadku (128)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_135 

Kontrola: RIADOK_135  blokujúca 

Vzorec: R(135) == 0 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (135)  sa musí rovnať hodnote 0 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke musí byť 0." 

 

RIADOK_136 

Kontrola: RIADOK_136  blokujúca 

Vzorec: R(136) == R(66 + 70 + 75 + 80 + 84 + 91 + 101 + 111 + 116 + 126 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (136)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (66 + 70 + 75 + 80 + 84 + 91 + 101 + 111 + 116 + 126) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

RIADOK_140 

Kontrola: RIADOK_140  blokujúca 

Vzorec: R(140) == R(137 - 138 - 139 {suma}) 

Vysvetlenie: Každá bunka riadku (140)  sa musí rovnať hodnote sumáru riadkov (137 - 138 - 139) 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

Celovýkazové kontroly (4) 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1  blokujúca 

Vzorec: B(vynosy.137,1) == ( B(vynosy.136,1) - B(naklady.65,1) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (137,1) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2  blokujúca 

Vzorec: B(vynosy.137,2) == ( B(vynosy.136,2) - B(naklady.65,2) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (137,2) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3  blokujúca 

Vzorec: B(vynosy.137,3) == ( B(vynosy.136,3) - B(naklady.65,3) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (137,3) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 

 

VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4 

Kontrola: VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4  blokujúca 

Vzorec: B(vynosy.137,4) == ( B(vynosy.136,4) - B(naklady.65,4) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (137,4) sa musí rovnať hodnote undefined 

Chybové hlásenie: "Chybná sumárna hodnota ("{suma}")" 
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II. časť - Medzivýkazové kontroly 2020 

Zoznam medzivýkazových kontrol platných v roku 2020 
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FVV_KC_2020 <-> IUZ_SUVAHA (57) 

Počet medzivýkazových kontrol: 57 

TRANSFERY_U351P 

Kontrola: TRANSFERY_U351P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U351_C6501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(41,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U351_C6501 tabuľky "Transfery - pohľadávky a 

záväzky" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (41, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 351p v stĺpci S(1) v tabuľke Transfery ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(41)_S(1) v tabuľke 

Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TRANSFERY_U355P 

Kontrola: TRANSFERY_U355P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U355_C6501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(43,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U355_C6501 tabuľky "Transfery - pohľadávky a 

záväzky" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (43, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 355p v stĺpci S(1) v tabuľke Transfery ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(43)_S(1) v tabuľke 

Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TRANSFERY_U359P 

Kontrola: TRANSFERY_U359P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U359_C6501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(47,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U359_C6501 tabuľky "Transfery - pohľadávky a 

záväzky" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (47, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 359p v stĺpci S(1) v tabuľke Transfery ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(47)_S(1) v tabuľke 

Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TRANSFERY_U351Z 

Kontrola: TRANSFERY_U351Z  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U351_C6502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(133,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U351_C6502 tabuľky "Transfery - pohľadávky a 

záväzky" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (133, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 351z v stĺpci S(1) v tabuľke Transfery ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(133)_S(5) v tabuľke 

Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TRANSFERY_U355Z 

Kontrola: TRANSFERY_U355Z  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U355_C6502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(135,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U355_C6502 tabuľky "Transfery - pohľadávky a 

záväzky" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (135, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 355z v stĺpci S(1) v tabuľke Transfery ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(135)_S(5) v tabuľke 

Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TRANSFERY_U359Z 

Kontrola: TRANSFERY_U359Z  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U359_C6502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(139,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U359_C6502 tabuľky "Transfery - pohľadávky a 

záväzky" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (139, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 359z v stĺpci S(1) v tabuľke Transfery ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(139)_S(5) v tabuľke 

Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U271K 

Kontrola: NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U271K  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U271_C4501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(105,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U271_C4501 tabuľky "Návratné finančné 

výpomoci" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (105, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 271k v stĺpci S(1) v tabuľke Návratné finančné výpomoci ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(105)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U271D 

Kontrola: NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U271D  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U271_C4502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(99,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U271_C4502 tabuľky "Návratné finančné 

výpomoci" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (99, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 271d v stĺpci S(1) v tabuľke Návratné finančné výpomoci ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(99)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U249 

Kontrola: NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U249  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U249:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(177,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U249 tabuľky "Návratné finančné výpomoci" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (177, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 249 v stĺpci S(1) v tabuľke Návratné finančné výpomoci ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(177)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U273K 

Kontrola: NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U273K  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U273_C4501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(179,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U273_C4501 tabuľky "Návratné finančné 

výpomoci" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (179, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 273k v stĺpci S(1) v tabuľke Návratné finančné výpomoci ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(179)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U273D 

Kontrola: NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U273D  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U273_C4502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(178,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U273_C4502 tabuľky "Návratné finančné 

výpomoci" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (178, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 



207 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 273d v stĺpci S(1) v tabuľke Návratné finančné výpomoci ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(178)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

CASOVE_ROZLISENIE_U381 

Kontrola: CASOVE_ROZLISENIE_U381  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U381_C2211, U381_C2201, U381_C2204, U381_C2205, U381_C2206:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(111,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U381_C2211, U381_C2201, U381_C2204, 

U381_C2205, U381_C2206 tabuľky "Časové rozlíšenie" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (111, 1) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 381 v stĺpci S(1) v tabuľke Časové rozlíšenie ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(111)_S(1) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

CASOVE_ROZLISENIE_U385 

Kontrola: CASOVE_ROZLISENIE_U385  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U385_C2201, U385_C2206:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(113,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U385_C2201, U385_C2206 tabuľky "Časové 

rozlíšenie" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (113, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 385 v stĺpci S(1) v tabuľke Časové rozlíšenie ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(113)_S(1) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

CASOVE_ROZLISENIE_U383 

Kontrola: CASOVE_ROZLISENIE_U383  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U383_C2201, U383_C2206:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(181,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U383_C2201, U383_C2206 tabuľky "Časové 

rozlíšenie" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (181, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 383 v stĺpci S(1) v tabuľke Časové rozlíšenie ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(181)_S(5) v 

tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

CASOVE_ROZLISENIE_U384 

Kontrola: CASOVE_ROZLISENIE_U384  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U384_C2212, U384_C2214, U384_C2215, U384_C2201, U384_C2204, U384_C2206, U384_C2209:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(182,5) 

{sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U384_C2212, U384_C2214, U384_C2215, 

U384_C2201, U384_C2204, U384_C2206, U384_C2209 tabuľky "Časové rozlíšenie" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (182, 

5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 384 v stĺpci S(1) v tabuľke Časové rozlíšenie ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(182)_S(5) v 

tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_KRATKODOBE_U311 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U311  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U311_C4501_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(61,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U311_C4501_C8703 tabuľky "Pohľadávky 

krátkodobé" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (61, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 311k v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(61)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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POHLADAVKY_KRATKODOBE_U314 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U314  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U314_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(64,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U314_C8703 tabuľky "Pohľadávky krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (64, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 314 v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(64)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_KRATKODOBE_U315 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U315  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U315_C4501_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(65,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U315_C4501_C8703 tabuľky "Pohľadávky 

krátkodobé" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (65, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 315k v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(65)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_KRATKODOBE_U318 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U318  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U318:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(68,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U318 tabuľky "Pohľadávky krátkodobé" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (68, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 318 v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(68)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_KRATKODOBE_U319 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U319  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U319:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(69,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U319 tabuľky "Pohľadávky krátkodobé" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (69, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 319 v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(69)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_KRATKODOBE_U345 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U345  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U345_C6501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(75,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U345_C6501 tabuľky "Pohľadávky krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (75, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 345p v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(75)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_KRATKODOBE_U372 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U372  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U372_C6501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(84,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U372_C6501 tabuľky "Pohľadávky krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (84, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 372p v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(84)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_KRATKODOBE_U374 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U374  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U374_C4501_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(78,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U374_C4501_C8703 tabuľky "Pohľadávky 

krátkodobé" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (78, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 374k v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(78)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_KRATKODOBE_U378 

Kontrola: POHLADAVKY_KRATKODOBE_U378  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U378_C4501_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(81,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U378_C4501_C8703 tabuľky "Pohľadávky 

krátkodobé" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (81, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 378k v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(81)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_DLHODOBE_U311 

Kontrola: POHLADAVKY_DLHODOBE_U311  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U311_C4502_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(49,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U311_C4502_C8703 tabuľky "Pohľadávky - 

dlhodobé" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (49, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 311d v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(49)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_DLHODOBE_U315 

Kontrola: POHLADAVKY_DLHODOBE_U315  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U315_C4502_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(52,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U315_C4502_C8703 tabuľky "Pohľadávky - 

dlhodobé" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (52, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 315d v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(52)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POHLADAVKY_DLHODOBE_U374 

Kontrola: POHLADAVKY_DLHODOBE_U374  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U374_C4502_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(56,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U374_C4502_C8703 tabuľky "Pohľadávky - 

dlhodobé" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (56, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 374d v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(56)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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POHLADAVKY_DLHODOBE_U378 

Kontrola: POHLADAVKY_DLHODOBE_U378  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U378_C4502_C8703:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(59,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U378_C4502_C8703 tabuľky "Pohľadávky - 

dlhodobé" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (59, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 378d v stĺpci S(1) v tabuľke Pohľadávky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(59)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_DLHODOBE_U379 

Kontrola: ZAVAZKY_DLHODOBE_U379  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U379_C4502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(149,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U379_C4502 tabuľky "Záväzky - dlhodobé" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (149, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 379 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - dlhodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(149)_S(5) v 

tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_DLHODOBE_U474 

Kontrola: ZAVAZKY_DLHODOBE_U474  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U474_C4502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(145,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U474_C4502 tabuľky "Záväzky - dlhodobé" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (145, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 474 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - dlhodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(145)_S(5) v 

tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_DLHODOBE_U475 

Kontrola: ZAVAZKY_DLHODOBE_U475  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U475_C4502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(142,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U475_C4502 tabuľky "Záväzky - dlhodobé" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (142, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 475 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - dlhodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(142)_S(5) v 

tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_DLHODOBE_U476 

Kontrola: ZAVAZKY_DLHODOBE_U476  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U476_C4502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(146,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U476_C4502 tabuľky "Záväzky - dlhodobé" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (146, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 476 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - dlhodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(146)_S(5) v 

tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_DLHODOBE_U479 

Kontrola: ZAVAZKY_DLHODOBE_U479  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U479_C4502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(141,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U479_C4502 tabuľky "Záväzky - dlhodobé" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (141, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 479 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - dlhodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(141)_S(5) v 

tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U321 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U321  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U321:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(152,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U321 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" výkazu Form. 

vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (152, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 321 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(152)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U324 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U324  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U324:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(154,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U324 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" výkazu Form. 

vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (154, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 324 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(154)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U325 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U325  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U325:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(155,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U325 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" výkazu Form. 

vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (155, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 325 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(155)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U326 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U326  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U326:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(156,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U326 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" výkazu Form. 

vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (156, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 326 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(156)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U345 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U345  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U345_C6502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(169,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U345_C6502 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (169, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 345z v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(169)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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ZAVAZKY_KRATKODOBE_U367 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U367  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U367:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(161,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U367 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" výkazu Form. 

vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (161, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 367 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(161)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U372 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U372  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U372_C6502:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(172,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U372_C6502 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (172, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 372z v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(172)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U379 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U379  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U379_C4501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(160,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U379_C4501 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (160, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 379 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(160)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U474 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U474  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U474_C4501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(157,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U474_C4501 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (157, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 474 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(157)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U475 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U475  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U475_C4501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(154,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U475_C4501 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (154, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 475 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(154)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U476 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U476  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U476_C4501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(156,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U476_C4501 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (156, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 476 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(156)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

ZAVAZKY_KRATKODOBE_U479 

Kontrola: ZAVAZKY_KRATKODOBE_U479  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U479_C4501:zostatok {sumaFVV}) <= SUM(B(155,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U479_C4501 tabuľky "Záväzky - krátkodobé" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (155, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 479 v stĺpci S(1) v tabuľke Záväzky - krátkodobé ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(155)_S(5) 

v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POZICKY_DLHODOBE_U066 

Kontrola: POZICKY_DLHODOBE_U066  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U066:zostatokBeznyOC {sumaFVV}) <= SUM(B(29,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U066 tabuľky "Dlhodobé pôžičky" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (29, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 066 v stĺpci S(7) v tabuľke Dlhodobé pôžičky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(29)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POZICKY_DLHODOBE_U067 

Kontrola: POZICKY_DLHODOBE_U067  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U067:zostatokBeznyOC {sumaFVV}) <= SUM(B(30,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U067 tabuľky "Dlhodobé pôžičky" výkazu 

Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (30, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 067 v stĺpci S(7) v tabuľke Dlhodobé pôžičky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(30)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POZICKY_DLHODOBE_U066_PRED 

Kontrola: POZICKY_DLHODOBE_U066_PRED  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U066:zostatokPredNetto {sumaFVV}) <= SUM(B(29,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U066 tabuľky "Dlhodobé pôžičky" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (29, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 066 v stĺpci S(17) v tabuľke Dlhodobé pôžičky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(29)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POZICKY_DLHODOBE_U067_PRED 

Kontrola: POZICKY_DLHODOBE_U067_PRED  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U067:zostatokPredNetto {sumaFVV}) <= SUM(B(30,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U067 tabuľky "Dlhodobé pôžičky" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (30, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 067 v stĺpci S(17) v tabuľke Dlhodobé pôžičky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(30)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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POZICKY_DLHODOBE_U096_066 

Kontrola: POZICKY_DLHODOBE_U096_066  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U066:opravnaPolozkaBeznaOP {sumaFVV}) <= SUM(B(29,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U066 tabuľky "Dlhodobé pôžičky" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (29, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 066 v stĺpci S(16) v tabuľke Dlhodobé pôžičky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote 

v bunke R(29)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POZICKY_DLHODOBE_U096_067 

Kontrola: POZICKY_DLHODOBE_U096_067  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U067:opravnaPolozkaBeznaOP {sumaFVV}) <= SUM(B(30,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U067 tabuľky "Dlhodobé pôžičky" 

výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (30, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 067 v stĺpci S(16) v tabuľke Dlhodobé pôžičky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote 

v bunke R(30)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

PREDDAVKY_U051 

Kontrola: PREDDAVKY_U051  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U051:zostatokBeznyOC {sumaFVV}) <= SUM(B(10,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U051 tabuľky "Poskytnuté preddavky na 

dlhodobý hmotný a nehmotný majetok " výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (10, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 051 v stĺpci S(5) v tabuľke Preddavky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(10)_S(1) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

PREDDAVKY_U052 

Kontrola: PREDDAVKY_U052  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U052:zostatokBeznyOC {sumaFVV}) <= SUM(B(23,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U052 tabuľky "Poskytnuté preddavky na 

dlhodobý hmotný a nehmotný majetok " výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (23, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 052 v stĺpci S(5) v tabuľke Preddavky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(23)_S(1) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

PREDDAVKY_U051_PRED 

Kontrola: PREDDAVKY_U051_PRED  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U051:zostatokPredNetto {sumaFVV}) <= SUM(B(10,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U051 tabuľky "Poskytnuté preddavky na 

dlhodobý hmotný a nehmotný majetok " výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (10, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 051 v stĺpci S(15) v tabuľke Preddavky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(10)_S(4) 

v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

PREDDAVKY_U052_PRED 

Kontrola: PREDDAVKY_U052_PRED  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U052:zostatokPredNetto {sumaFVV}) <= SUM(B(23,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPredNetto) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U052 tabuľky "Poskytnuté preddavky na 

dlhodobý hmotný a nehmotný majetok " výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (23, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 052 v stĺpci S(15) v tabuľke Preddavky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(23)_S(4) 

v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POZICKY_DLHODOBE_U095_051 

Kontrola: POZICKY_DLHODOBE_U095_051  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U051:opravnaPolozkaBeznaOP {sumaFVV}) <= SUM(B(10,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U051 tabuľky "Poskytnuté 

preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok " výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (10, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 095 pre účet 051 v stĺpci S(14) v tabuľke Preddavky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v 

bunke R(29)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

POZICKY_DLHODOBE_U095_052 

Kontrola: POZICKY_DLHODOBE_U095_052  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:U052:opravnaPolozkaBeznaOP {sumaFVV}) <= SUM(B(23,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U052 tabuľky "Poskytnuté 

preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok " výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (23, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 095 pre účet 052 v stĺpci S(14) v tabuľke Preddavky vo FVV KC ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v 

bunke R(30)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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FVV_KC_2020 <-> IUZ_VZAS (114) 

Počet medzivýkazových kontrol: 114 

NAKLADY_U501H 

Kontrola: NAKLADY_U501H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(2,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (2, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 501h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(2)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U501P 

Kontrola: NAKLADY_U501P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(2,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 501p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(2)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U502H 

Kontrola: NAKLADY_U502H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(3,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (3, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 502h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(3)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U502P 

Kontrola: NAKLADY_U502P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(3,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 502p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(3)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U503H 

Kontrola: NAKLADY_U503H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(4,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (4, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 503h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(4)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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NAKLADY_U503P 

Kontrola: NAKLADY_U503P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(4,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 503p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(4)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U504H 

Kontrola: NAKLADY_U504H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(5,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 504h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(5)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U504P 

Kontrola: NAKLADY_U504P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(5,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 504p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(5)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U511H 

Kontrola: NAKLADY_U511H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(7,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 511h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(7)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U511P 

Kontrola: NAKLADY_U511P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(7,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 511p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(7)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U512H 

Kontrola: NAKLADY_U512H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(8,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (8, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 512h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(8)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U512P 

Kontrola: NAKLADY_U512P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(8,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (8, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 512p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(8)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U513H 

Kontrola: NAKLADY_U513H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(9,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (9, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 513h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(9)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U513P 

Kontrola: NAKLADY_U513P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(9,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (9, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 513p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(9)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U518H 

Kontrola: NAKLADY_U518H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(10,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (10, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 518h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(10)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U518P 

Kontrola: NAKLADY_U518P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(10,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (10, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 518p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(10)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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NAKLADY_U532H 

Kontrola: NAKLADY_U532H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(19,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (19, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 532h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(19)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U532P 

Kontrola: NAKLADY_U532P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(19,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (19, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 532p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(19)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U538H 

Kontrola: NAKLADY_U538H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(20,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (20, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 538h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(20)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U538P 

Kontrola: NAKLADY_U538P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(20,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (20, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 538p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(20)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U544H 

Kontrola: NAKLADY_U544H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(24,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (24, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 544h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(24)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U544P 

Kontrola: NAKLADY_U544P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(24,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (24, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 544p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(24)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U545H 

Kontrola: NAKLADY_U545H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(25,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (25, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 545h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(25)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U545P 

Kontrola: NAKLADY_U545P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(25,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (25, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 545p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(25)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U546H 

Kontrola: NAKLADY_U546H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(26,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (26, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 546h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(26)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U546P 

Kontrola: NAKLADY_U546P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(26,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (26, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 546p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(26)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U548H 

Kontrola: NAKLADY_U548H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(27,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (27, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 548h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(27)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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NAKLADY_U548P 

Kontrola: NAKLADY_U548P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(27,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (27, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 548p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(27)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U562H 

Kontrola: NAKLADY_U562H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(42,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (42, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 562h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(42)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U562P 

Kontrola: NAKLADY_U562P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(42,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (42, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 562p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(42)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U566H 

Kontrola: NAKLADY_U566H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(45,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (45, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 566h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(45)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U566P 

Kontrola: NAKLADY_U566P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(45,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (45, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 566p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(45)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U568H 

Kontrola: NAKLADY_U568H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(47,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (47, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 568h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(47)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U568P 

Kontrola: NAKLADY_U568P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(47,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (47, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 568p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(47)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U578H 

Kontrola: NAKLADY_U578H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(52,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (52, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 578h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(52)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U578P 

Kontrola: NAKLADY_U578P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(52,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (52, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 578p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(52)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U584H 

Kontrola: NAKLADY_U584H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(58,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (58, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 584h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(58)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U584P 

Kontrola: NAKLADY_U584P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(58,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (58, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 584p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(58)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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NAKLADY_U585H 

Kontrola: NAKLADY_U585H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(59,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (59, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 585h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(59)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U585P 

Kontrola: NAKLADY_U585P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(59,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (59, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 585p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(59)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U586H 

Kontrola: NAKLADY_U586H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(60,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (60, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 586h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(60)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U586P 

Kontrola: NAKLADY_U586P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(60,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (60, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 586p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(60)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U587H 

Kontrola: NAKLADY_U587H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(61,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (61, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 587h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(61)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U587P 

Kontrola: NAKLADY_U587P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(61,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (61, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 587p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(61)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U588H 

Kontrola: NAKLADY_U588H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(62,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (62, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 588h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(62)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U588P 

Kontrola: NAKLADY_U588P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(62,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (62, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 588p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(62)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U589H 

Kontrola: NAKLADY_U589H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(63,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (63, 1) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 589h v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(63)_S(1) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

NAKLADY_U589P 

Kontrola: NAKLADY_U589P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(63,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Náklady" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (63, 2) tabuľky "Náklady" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 589p v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(63)_S(2) v tabuľke 

Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U601H 

Kontrola: VYNOSY_U601H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(66,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (66, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 601h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(66)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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VYNOSY_U601P 

Kontrola: VYNOSY_U601P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(66,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (66, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 601p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(66)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U602H 

Kontrola: VYNOSY_U602H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(67,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (67, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 602h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(67)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U602P 

Kontrola: VYNOSY_U602P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(67,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (67, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 602p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(67)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U604H 

Kontrola: VYNOSY_U604H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(68,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (68, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 604h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(68)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U604P 

Kontrola: VYNOSY_U604P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(68,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (68, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 604p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(68)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U632H 

Kontrola: VYNOSY_U632H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(81,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (81, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 632h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(81)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U632P 

Kontrola: VYNOSY_U632P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(81,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (81, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 632p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(81)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U633H 

Kontrola: VYNOSY_U633H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(82,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (82, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 633h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(82)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U633P 

Kontrola: VYNOSY_U633P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(82,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (82, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 633p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(82)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U641H 

Kontrola: VYNOSY_U641H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(84,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (84, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 641h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(84)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U641P 

Kontrola: VYNOSY_U641P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(84,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (84, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 641p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(84)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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VYNOSY_U642H 

Kontrola: VYNOSY_U642H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(85,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (85, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 642h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(85)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U642P 

Kontrola: VYNOSY_U642P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(85,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (85, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 642p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(85)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U644H 

Kontrola: VYNOSY_U644H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(86,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (86, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 644h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(86)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U644P 

Kontrola: VYNOSY_U644P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(86,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (86, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 644p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(86)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U645H 

Kontrola: VYNOSY_U645H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(87,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (87, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 645h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(87)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U645P 

Kontrola: VYNOSY_U645P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(86,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (86, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 645p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(87)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U646H 

Kontrola: VYNOSY_U646H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(88,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (88, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 646h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(88)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U646P 

Kontrola: VYNOSY_U646P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(88,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (88, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 646p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(88)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U648H 

Kontrola: VYNOSY_U648H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(89,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (89, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 648h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(89)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U648P 

Kontrola: VYNOSY_U648P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(89,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (89, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 648p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(89)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U661H 

Kontrola: VYNOSY_U661H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(101,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (101, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 661h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(101)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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VYNOSY_U661P 

Kontrola: VYNOSY_U661P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(101,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (101, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 661p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(101)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U662H 

Kontrola: VYNOSY_U662H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(102,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (102, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 662h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(102)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U662P 

Kontrola: VYNOSY_U662P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(102,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (102, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 662p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(102)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U665H 

Kontrola: VYNOSY_U665H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(105,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (105, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 665h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(105)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U665P 

Kontrola: VYNOSY_U665P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(105,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (105, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 665p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(105)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U666H 

Kontrola: VYNOSY_U666H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(106,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (106, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 666h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(106)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U666P 

Kontrola: VYNOSY_U666P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(106,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (106, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 666p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(106)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U668H 

Kontrola: VYNOSY_U668H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(108,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (108, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 668h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(108)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U668P 

Kontrola: VYNOSY_U668P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(108,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (108, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 668p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(108)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U672H 

Kontrola: VYNOSY_U672H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(110,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (110, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 672h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(110)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U672P 

Kontrola: VYNOSY_U672P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(110,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (110, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 672p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(110)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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VYNOSY_U678H 

Kontrola: VYNOSY_U678H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(112,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (112, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 678h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(112)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U678P 

Kontrola: VYNOSY_U678P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(112,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (112, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 678p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(112)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U691H 

Kontrola: VYNOSY_U691H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(125,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (125, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 691h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(125)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U691P 

Kontrola: VYNOSY_U691P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(125,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (125, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 691p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(125)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U692H 

Kontrola: VYNOSY_U692H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(126,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (126, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 692h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(126)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U692P 

Kontrola: VYNOSY_U692P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(126,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (126, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 692p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(126)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U693H 

Kontrola: VYNOSY_U693H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(127,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (127, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 693h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(127)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U693P 

Kontrola: VYNOSY_U693P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(127,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (127, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 693p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(127)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U694H 

Kontrola: VYNOSY_U694H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(128,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (128, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 693h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(128)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U694P 

Kontrola: VYNOSY_U694P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(128,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (128, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 694p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(128)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U697H 

Kontrola: VYNOSY_U697H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(131,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (131, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 697h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(131)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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VYNOSY_U697P 

Kontrola: VYNOSY_U697P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(131,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (131, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 697p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(131)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U698H 

Kontrola: VYNOSY_U698H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(132,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (132, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 698h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(132)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U698P 

Kontrola: VYNOSY_U698P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(132,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (132, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 698p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(132)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U699H 

Kontrola: VYNOSY_U699H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(133,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (133, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 699h v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(133)_S(1) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

VYNOSY_U699P 

Kontrola: VYNOSY_U699P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(133,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "Výnosy" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (133, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu 

Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 699p v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy ("{sumaFVV}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(133)_S(2) v tabuľke 

Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_557H 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_557H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorbaOP:U557_C3401:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:U557_C3401:hodnotaTvorbaOP) ) <= SUM(B(naklady.34,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U557_C3401 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U557_C3401 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí 
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byť menšia rovná ako hodnota bunky (34, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 557h v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(10) a Preddavky v stĺpci S(8) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš 

rovný hodnote v bunke R(34)_S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U557P 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U557P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorbaOP:U557_C3402:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:U557_C3402:hodnotaTvorbaOP) ) <= SUM(B(naklady.34,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U557_C3402 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U557_C3402 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí 

byť menšia rovná ako hodnota bunky (34, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 557p v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(10) a Preddavky v stĺpci S(8) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš 

rovný hodnote v bunke R(34)_S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U558H 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U558H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorbaOP:U558_C3401:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:U558_C3401:hodnotaTvorbaOP) ) <= SUM(B(naklady.35,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U558_C3401 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U558_C3401 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí 

byť menšia rovná ako hodnota bunky (35, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 558h v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(10) a Preddavky v stĺpci S(8) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš 

rovný hodnote v bunke R(35)_S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U558P 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U558P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorbaOP:U558_C3402:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:U558_C3402:hodnotaTvorbaOP) ) <= SUM(B(naklady.35,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U558_C3402 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U558_C3402 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí 

byť menšia rovná ako hodnota bunky (35, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 558p v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(10) a Preddavky v stĺpci S(8) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš 

rovný hodnote v bunke R(35)_S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U559H 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U559H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorbaOP:U559_C3401:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:U559_C3401:hodnotaTvorbaOP) ) <= SUM(B(naklady.38,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U559_C3401 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U559_C3401 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí 

byť menšia rovná ako hodnota bunky (38, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 559h v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(10) a Preddavky v stĺpci S(8) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš 

rovný hodnote v bunke R(38)_S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U559P 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U559P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorbaOP:U559_C3402:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:U559_C3402:hodnotaTvorbaOP) ) <= SUM(B(naklady.38,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U559_C3402 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U559_C3402 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí 

byť menšia rovná ako hodnota bunky (38, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 559p v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(10) a Preddavky v stĺpci S(8) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš 

rovný hodnote v bunke R(38)_S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U579H 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U579H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorbaOP:U579_C3401:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:U579_C3401:hodnotaTvorbaOP) ) <= SUM(B(naklady.53,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U579_C3401 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U579_C3401 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí 

byť menšia rovná ako hodnota bunky (53, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 579h v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(10) a Preddavky v stĺpci S(8) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš 

rovný hodnote v bunke R(53)_S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U579P 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U579P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorbaOP:U579_C3402:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:U579_C3402:hodnotaTvorbaOP) ) <= SUM(B(naklady.53,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U579_C3402 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu U579_C3402 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí 

byť menšia rovná ako hodnota bunky (53, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 579p v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(10) a Preddavky v stĺpci S(8) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš 

rovný hodnote v bunke R(53)_S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U657H 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U657H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenieOP:U657_C3401:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U657_C3401:hodnotaZrusenieOP) + 

SUMIF((ucetZnizenieOP:U657_C3401:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U657_C3401:hodnotaZrusenieOP) ) <= SUM(B(vynosy.94,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu 

U657_C3401 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U657_C3401 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu U657_C3401 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U657_C3401 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (94, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 657h v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(12+14) a Preddavky v stĺpci S(10+12) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší 

nanajvýš rovný hodnote v bunke R(94)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U657P 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U657P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenieOP:U657_C3402:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U657_C3402:hodnotaZrusenieOP) + 

SUMIF((ucetZnizenieOP:U657_C3402:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U657_C3402:hodnotaZrusenieOP) ) <= SUM(B(vynosy.94,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu 

U657_C3402 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U657_C3402 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu U657_C3402 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U657_C3402 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (94, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 657p v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(12+14) a Preddavky v stĺpci S(10+12) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší 

nanajvýš rovný hodnote v bunke R(94)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U658H 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U658H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 
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Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenieOP:U658_C3401:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U658_C3401:hodnotaZrusenieOP) + 

SUMIF((ucetZnizenieOP:U658_C3401:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U658_C3401:hodnotaZrusenieOP) ) <= SUM(B(vynosy.95,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu 

U658_C3401 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U658_C3401 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu U658_C3401 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U658_C3401 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (95, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 658h v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(12+14) a Preddavky v stĺpci S(10+12) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší 

nanajvýš rovný hodnote v bunke R(95)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U658P 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U658P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenieOP:U658_C3402:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U658_C3402:hodnotaZrusenieOP) + 

SUMIF((ucetZnizenieOP:U658_C3402:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U658_C3402:hodnotaZrusenieOP) ) <= SUM(B(vynosy.95,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu 

U658_C3402 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U658_C3402 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu U658_C3402 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U658_C3402 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (95, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 658p v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(12+14) a Preddavky v stĺpci S(10+12) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší 

nanajvýš rovný hodnote v bunke R(95)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U659H 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U659H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenieOP:U659_C3401:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U659_C3401:hodnotaZrusenieOP) + 

SUMIF((ucetZnizenieOP:U659_C3401:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U659_C3401:hodnotaZrusenieOP) ) <= SUM(B(vynosy.98,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu 

U659_C3401 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U659_C3401 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu U659_C3401 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U659_C3401 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (98, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 659h v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(12+14) a Preddavky v stĺpci S(10+12) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší 

nanajvýš rovný hodnote v bunke R(98)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U659P 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U659P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenieOP:U659_C3402:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U659_C3402:hodnotaZrusenieOP) + 

SUMIF((ucetZnizenieOP:U659_C3402:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U659_C3402:hodnotaZrusenieOP) ) <= SUM(B(vynosy.98,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu 

U659_C3402 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U659_C3402 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu U659_C3402 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U659_C3402 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (98, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 659p v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(12+14) a Preddavky v stĺpci S(10+12) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší 

nanajvýš rovný hodnote v bunke R(98)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U679H 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U679H  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenieOP:U679_C3401:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U679_C3401:hodnotaZrusenieOP) + 

SUMIF((ucetZnizenieOP:U679_C3401:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U679_C3401:hodnotaZrusenieOP) ) <= SUM(B(vynosy.113,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu 
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U679_C3401 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U679_C3401 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu U679_C3401 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U679_C3401 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (113, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 679h v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(12+14) a Preddavky v stĺpci S(10+12) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší 

nanajvýš rovný hodnote v bunke R(113)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

POZICKY_PREDDAVKY_U679P 

Kontrola: POZICKY_PREDDAVKY_U679P  blokujúca 

Zber: KB <-> IUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenieOP:U679_C3402:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U679_C3402:hodnotaZrusenieOP) + 

SUMIF((ucetZnizenieOP:U679_C3402:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:U679_C3402:hodnotaZrusenieOP) ) <= SUM(B(vynosy.113,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu 

U679_C3402 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U679_C3402 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu U679_C3402 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu U679_C3402 tabuľky "" výkazu Form. vzáj. vzťahov KC musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (113, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 679p v tabuľkách Dlhodobé pôžičky v stĺpci S(12+14) a Preddavky v stĺpci S(10+12) vo FVV KC ("{sumaKT}") musí byť menší 

nanajvýš rovný hodnote v bunke R(113)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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IUZ_POZNAMKY_2017 <-> IUZ_POZNAMKY_2017 (173) 

Počet medzivýkazových kontrol: 173 

TABULKA1_BRUTTO_1 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_2 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_3 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_4 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_5 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA1_BRUTTO_6 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_7 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_9 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_10 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_11 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_12 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_13 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_13  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_14 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_14  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_15 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_15  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_16 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_16  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_17 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_17  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA1_BRUTTO_18 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_18  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_19 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_19  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_20 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_20  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_22 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_22  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_23 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_23  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_24 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_24  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_25 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_25  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_26 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_26  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_27 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_27  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_28 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_28  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(28,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(28)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(28)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_BRUTTO_29 

Kontrola: TABULKA1_BRUTTO_29  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(29,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 1) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 5) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(29)_S(1) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(29)_S(5) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA1_OPRAVKY_1 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_2 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_3 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_4 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_5 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_6 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_7 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_9 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_10 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_11 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_12 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA1_OPRAVKY_13 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_13  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_14 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_14  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_15 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_15  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_16 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_16  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_17 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_17  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_18 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_18  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_19 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_19  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_20 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_20  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_22 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_22  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_23 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_23  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_24 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_24  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA1_OPRAVKY_25 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_25  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_26 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_26  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_27 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_27  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_28 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_28  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(28,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(28)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(28)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPRAVKY_29 

Kontrola: TABULKA1_OPRAVKY_29  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(29,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 6) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 10) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(29)_S(6) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(29)_S(10) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_1 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_2 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_3 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_4 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_5 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_6 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA1_OPR_POLOZKY_7 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_9 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_10 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_11 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_12 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_13 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_13  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_14 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_14  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_15 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_15  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_16 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_16  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_17 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_17  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_18 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_18  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA1_OPR_POLOZKY_19 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_19  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_20 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_20  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_22 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_22  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_23 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_23  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_24 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_24  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_25 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_25  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_26 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_26  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_27 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_27  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_28 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_28  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(28,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(28)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(28)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_OPR_POLOZKY_29 

Kontrola: TABULKA1_OPR_POLOZKY_29  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(29,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 11) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 15) 

tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(29)_S(11) v TAB1 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(29)_S(15) v TAB1 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_112 

Kontrola: TABULKA2_112  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_112:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_112:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_112 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_112 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 191|112 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 191|112 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_119 

Kontrola: TABULKA2_119  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_119:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_119:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_119 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_119 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 191|119 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 191|119 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_121 

Kontrola: TABULKA2_121  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_121:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_121:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_121 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_121 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 192|121 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 192|121 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_122 

Kontrola: TABULKA2_122  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_122:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_122:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_122 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_122 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 193|122 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 193|122 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_123 

Kontrola: TABULKA2_123  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_123:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_123:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_123 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_123 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 194|123 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 194|123 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_124 

Kontrola: TABULKA2_124  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_124:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_124:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_124 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_124 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 195|124 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 195|124 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 



254 

TABULKA2_132 

Kontrola: TABULKA2_132  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_132:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_132:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_132 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_132 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 196|132 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 196|132 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_133 

Kontrola: TABULKA2_133  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_133:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_133:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_133 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_133 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 196|133 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 196|133 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_139 

Kontrola: TABULKA2_139  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_139:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_139:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_139 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. 

B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucet) hodnotu Ucet_139 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 196|139 v stĺpci S(1) v TAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 196|139 v stĺpci S(5) v TAB2 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_311 

Kontrola: TABULKA3_311  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_311:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_311:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_311 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_311 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|311 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|311 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_312 

Kontrola: TABULKA3_312  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_312:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_312:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_312 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_312 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|312 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|312 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA3_313 

Kontrola: TABULKA3_313  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_313:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_313:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_313 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_313 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|313 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|313 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_314 

Kontrola: TABULKA3_314  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_314:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_314:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_314 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_314 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|314 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|314 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_315 

Kontrola: TABULKA3_315  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_315:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_315:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_315 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_315 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|315 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|315 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_316 

Kontrola: TABULKA3_316  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_316:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_316:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_316 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_316 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|316 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|316 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_317 

Kontrola: TABULKA3_317  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_317:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_317:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_317 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_317 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|317 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|317 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA3_318 

Kontrola: TABULKA3_318  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_318:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_318:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_318 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_318 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|318 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|318 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_319 

Kontrola: TABULKA3_319  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_319:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_319:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_319 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_319 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|319 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|319 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_335 

Kontrola: TABULKA3_335  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_335:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_335:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_335 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_335 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|335 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|335 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_336 

Kontrola: TABULKA3_336  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_336:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_336:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_336 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_336 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|336 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|336 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_341 

Kontrola: TABULKA3_341  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_341:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_341:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_341 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_341 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|341 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|341 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA3_342 

Kontrola: TABULKA3_342  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_342:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_342:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_342 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_342 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|342 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|342 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_343 

Kontrola: TABULKA3_343  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_343:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_343:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_343 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_343 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|343 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|343 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_345 

Kontrola: TABULKA3_345  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_345:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_345:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_345 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_345 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|345 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|345 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_369 

Kontrola: TABULKA3_369  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_369:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_369:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_369 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_369 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|369 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|369 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_371 

Kontrola: TABULKA3_371  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_371:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_371:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_371 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_371 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|371 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|371 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA3_372 

Kontrola: TABULKA3_372  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_372:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_372:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_372 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_372 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|372 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|372 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_373 

Kontrola: TABULKA3_373  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_373:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_373:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_373 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_373 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|373 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|373 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_374 

Kontrola: TABULKA3_374  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_374:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_374:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_374 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_374 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|374 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|374 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_375 

Kontrola: TABULKA3_375  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_375:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_375:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_375 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_375 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|375 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|375 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_376 

Kontrola: TABULKA3_376  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_376:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_376:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_376 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_376 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|376 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|376 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA3_378 

Kontrola: TABULKA3_378  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_378:hodnotaPredchRok {sumaPoznamky1}) == SUMIF((ucet:Ucet_378:hodnota {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaPredchRok) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_378 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. 

B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v 

stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_378 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|378 v stĺpci S(1) v TAB3 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|378 v stĺpci S(5) v TAB3 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_DLHODOBE_DO_5 

Kontrola: TABULKA4_DLHODOBE_DO_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) 

tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v TAB4 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v TAB4 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_DLHODOBE_NAD_5 

Kontrola: TABULKA4_DLHODOBE_NAD_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) 

tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v TAB4 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v TAB4 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_KRATKODOBE_DO_SP 

Kontrola: TABULKA4_KRATKODOBE_DO_SP  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) 

tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB4 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v TAB4 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_KRATKODOBE_PO_SP 

Kontrola: TABULKA4_KRATKODOBE_PO_SP  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) 

tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v TAB4 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v TAB4 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_DLHODOBE_REK 

Kontrola: TABULKA6_DLHODOBE_REK  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 6) tabuľky 
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"Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(1) v TAB6 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(6) v TAB6 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_DLHODOBE_NAK 

Kontrola: TABULKA6_DLHODOBE_NAK  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(1) v TAB6 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(6) v TAB6 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_DLHODOBE_INE 

Kontrola: TABULKA6_DLHODOBE_INE  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(1) v TAB6 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(6) v TAB6 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_KRATKODOBE_REK 

Kontrola: TABULKA6_KRATKODOBE_REK  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(1) v TAB6 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(6) v TAB6 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_KRATKODOBE_NAK 

Kontrola: TABULKA6_KRATKODOBE_NAK  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(1) v TAB6 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(6) v TAB6 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_KRATKODOBE_INE 

Kontrola: TABULKA6_KRATKODOBE_INE  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(1) v TAB6 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(6) v TAB6 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA7_DLHODOBE_REK 

Kontrola: TABULKA7_DLHODOBE_REK  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_DLHODOBE_ZAM 

Kontrola: TABULKA7_DLHODOBE_ZAM  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_DLHODOBE_NAK 

Kontrola: TABULKA7_DLHODOBE_NAK  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_DLHODOBE_PREB 

Kontrola: TABULKA7_DLHODOBE_PREB  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_DLHODOBE_INE 

Kontrola: TABULKA7_DLHODOBE_INE  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_KRATKODOBE_REK 

Kontrola: TABULKA7_KRATKODOBE_REK  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_KRATKODOBE_ZAM 

Kontrola: TABULKA7_KRATKODOBE_ZAM  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_KRATKODOBE_NAK_PROSTRED 

Kontrola: TABULKA7_KRATKODOBE_NAK_PROSTRED  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_KRATKODOBE_NEV 

Kontrola: TABULKA7_KRATKODOBE_NEV  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_KRATKODOBE_NAK_UZ 

Kontrola: TABULKA7_KRATKODOBE_NAK_UZ  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_KRATKODOBE_PREB 

Kontrola: TABULKA7_KRATKODOBE_PREB  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA7_KRATKODOBE_INE 

Kontrola: TABULKA7_KRATKODOBE_INE  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 6) tabuľky 

"Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(1) v TAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(6) v TAB7 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_DLHODOBE_DO_5 

Kontrola: TABULKA8_DLHODOBE_DO_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) 

tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v TAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v TAB8 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_DLHODOBE_NAD_5 

Kontrola: TABULKA8_DLHODOBE_NAD_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) 

tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v TAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v TAB8 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_KRATKODOBE_DO_SP 

Kontrola: TABULKA8_KRATKODOBE_DO_SP  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) 

tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v TAB8 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_KRATKODOBE_PO_SP 

Kontrola: TABULKA8_KRATKODOBE_PO_SP  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) 

tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v TAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v TAB8 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R1 

Kontrola: TABULKA10_R1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R2 

Kontrola: TABULKA10_R2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R3 

Kontrola: TABULKA10_R3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R4 

Kontrola: TABULKA10_R4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R5 

Kontrola: TABULKA10_R5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R6 

Kontrola: TABULKA10_R6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_R7 

Kontrola: TABULKA10_R7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R8 

Kontrola: TABULKA10_R8  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R9 

Kontrola: TABULKA10_R9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (9, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R10 

Kontrola: TABULKA10_R10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (10, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R11 

Kontrola: TABULKA10_R11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (11, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R12 

Kontrola: TABULKA10_R12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (12, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R13 

Kontrola: TABULKA10_R13  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (13, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_R14 

Kontrola: TABULKA10_R14  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 2) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (14, 1) tabuľky "Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(2) v TAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(1) v TAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA12_SKUTOCNOST 

Kontrola: TABULKA12_SKUTOCNOST  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(A(skutocnostPredchRokSumar) {sumaPoznamky1}) == SUM(A(skutocnostSumar) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostPredchRokSumar) tabuľky "Tabuľka č. 12: k čl. IX  - Príjmy rozpočtu" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

atribútu (skutocnostSumar) tabuľky "Tabuľka č. 12: k čl. IX  - Príjmy rozpočtu" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(Spolu)_S(4) v TAB12 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať bunke R(Spolu)_S(3) v TAB12 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA13_SKUTOCNOST 

Kontrola: TABULKA13_SKUTOCNOST  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(A(skutocnostPredchRokSumar) {sumaPoznamky1}) == SUM(A(skutocnostSumar) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (skutocnostPredchRokSumar) tabuľky "Tabuľka č. 13: k čl. IX  - Výdavky rozpočtu" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

atribútu (skutocnostSumar) tabuľky "Tabuľka č. 13: k čl. IX  - Výdavky rozpočtu" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(Spolu)_S(4) v TAB13 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať bunke R(Spolu)_S(3) v TAB13 v Pozn Tab 20xx-1 

("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R1 

Kontrola: TABULKA14_R1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka 

č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA14_R2 

Kontrola: TABULKA14_R2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka 

č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R3 

Kontrola: TABULKA14_R3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka 

č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R4 

Kontrola: TABULKA14_R4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka 

č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R5 

Kontrola: TABULKA14_R5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka 

č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R6 

Kontrola: TABULKA14_R6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka 

č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R8 

Kontrola: TABULKA14_R8  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka 

č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R9 

Kontrola: TABULKA14_R9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 1) tabuľky "Tabuľka 

č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R10 

Kontrola: TABULKA14_R10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 1) tabuľky 

"Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_R11 

Kontrola: TABULKA14_R11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 2) tabuľky "Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 1) tabuľky 

"Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(2) v TAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(1) v TAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_R1 

Kontrola: TABULKA15_R1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v TAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v TAB15 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_R2 

Kontrola: TABULKA15_R2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v TAB15 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA15_R3 

Kontrola: TABULKA15_R3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v TAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v TAB15 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_R4 

Kontrola: TABULKA15_R4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v TAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v TAB15 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_R5 

Kontrola: TABULKA15_R5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v TAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v TAB15 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_R6 

Kontrola: TABULKA15_R6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(2) v TAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v TAB15 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_R7 

Kontrola: TABULKA15_R7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(2) v TAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(1) v TAB15 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_R8 

Kontrola: TABULKA15_R8  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(2) v TAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(1) v TAB15 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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IUZ_POZNAMKY_2017 <-> IUZ_SUVAHA (114) 

Počet medzivýkazových kontrol: 114 

BRUTTO_1_2019 

Kontrola: BRUTTO_1_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(4,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R1S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R4S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_2_2019 

Kontrola: BRUTTO_2_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(2,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(5,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R2S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R5S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_3_2019 

Kontrola: BRUTTO_3_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(3,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(6,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R3S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R6S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_4_2019 

Kontrola: BRUTTO_4_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(4,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(7,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R4S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R7S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_5_2019 

Kontrola: BRUTTO_5_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(8,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R5S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R8S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_6_2019 

Kontrola: BRUTTO_6_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(6,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(9,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R6S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R9S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_7_2019 

Kontrola: BRUTTO_7_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(7,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R7S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R10S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_8_2019 

Kontrola: BRUTTO_8_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(8,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(3,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R8S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R3S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_9_2019 

Kontrola: BRUTTO_9_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(9,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(12,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R9S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R12S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_10_2019 

Kontrola: BRUTTO_10_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(10,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(13,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R10S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R13S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_11_2019 

Kontrola: BRUTTO_11_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(11,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(14,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R11S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R14S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_12_2019 

Kontrola: BRUTTO_12_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(12,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(15,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R12S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R15S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_13_2019 

Kontrola: BRUTTO_13_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(13,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(16,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R13S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R16S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_14_2019 

Kontrola: BRUTTO_14_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(14,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(17,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R14S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R17S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_15_2019 

Kontrola: BRUTTO_15_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(15,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(18,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R15S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R18S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_16_2019 

Kontrola: BRUTTO_16_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(16,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(19,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R16S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R19S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_17_2019 

Kontrola: BRUTTO_17_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(17,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(20,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R17S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R20S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_18_2019 

Kontrola: BRUTTO_18_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(18,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(21,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R18S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R21S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_19_2019 

Kontrola: BRUTTO_19_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(19,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(22,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R19S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R22S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_20_2019 

Kontrola: BRUTTO_20_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(20,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(23,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R20S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R23S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_21_2019 

Kontrola: BRUTTO_21_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(21,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(11,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R21S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R11S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_22_2019 

Kontrola: BRUTTO_22_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(22,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(25,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R22S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R25S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_23_2019 

Kontrola: BRUTTO_23_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(23,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R23S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R26S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_24_2019 

Kontrola: BRUTTO_24_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(24,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R24S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R27S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_25_2019 

Kontrola: BRUTTO_25_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(25,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(28,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R25S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R28S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_26_2019 

Kontrola: BRUTTO_26_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(26,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R26S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R29S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_27_2019 

Kontrola: BRUTTO_27_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(27,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R27S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R30S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_28_2019 

Kontrola: BRUTTO_28_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(28,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (31, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R28S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R31S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_29_2019 

Kontrola: BRUTTO_29_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(29,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(32,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (32, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R29S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R32S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_30_2019 

Kontrola: BRUTTO_30_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(30,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(24,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R30S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R24S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_31_2019 

Kontrola: BRUTTO_31_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(31,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(2,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R31S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R2S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_1_2019 

Kontrola: KOREKCIA_1_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,10)B(1,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(4,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (1, 10) a bunky (1, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (4, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R1S10 + R1S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R4S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_2_2019 

Kontrola: KOREKCIA_2_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(2,10)B(2,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(5,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (2, 10) a bunky (2, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (5, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R2S10 + R2S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R5S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_3_2019 

Kontrola: KOREKCIA_3_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(3,10)B(3,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(6,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (3, 10) a bunky (3, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (6, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R3S10 + R3S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R6S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_4_2019 

Kontrola: KOREKCIA_4_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(4,10)B(4,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(7,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (4, 10) a bunky (4, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (7, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R4S10 + R4S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R7S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_5_2019 

Kontrola: KOREKCIA_5_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,10)B(5,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(8,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (5, 10) a bunky (5, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (8, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R5S10 + R5S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R8S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_6_2019 

Kontrola: KOREKCIA_6_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(6,10)B(6,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(9,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (6, 10) a bunky (6, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (9, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R6S10 + R6S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R9S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_7_2019 

Kontrola: KOREKCIA_7_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(7,10)B(7,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (7, 10) a bunky (7, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (10, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R7S10 + R7S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R10S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_8_2019 

Kontrola: KOREKCIA_8_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(8,10)B(8,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(3,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (8, 10) a bunky (8, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (3, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R8S10 + R8S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R3S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_9_2019 

Kontrola: KOREKCIA_9_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(9,10)B(9,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(12,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (9, 10) a bunky (9, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (12, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R9S10 + R9S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R12S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_10_2019 

Kontrola: KOREKCIA_10_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(10,10)B(10,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(13,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (10, 10) a bunky (10, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (13, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R10S10 + R10S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R13S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_11_2019 

Kontrola: KOREKCIA_11_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(11,10)B(11,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(14,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (11, 10) a bunky (11, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (14, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R11S10 + R11S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R14S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_12_2019 

Kontrola: KOREKCIA_12_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(12,10)B(12,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(15,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (12, 10) a bunky (12, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (15, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R12S10 + R12S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R15S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_13_2019 

Kontrola: KOREKCIA_13_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(13,10)B(13,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(16,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (13, 10) a bunky (13, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (16, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R13S10 + R13S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R16S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_14_2019 

Kontrola: KOREKCIA_14_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(14,10)B(14,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(17,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (14, 10) a bunky (14, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (17, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R14S10 + R14S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R17S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_15_2019 

Kontrola: KOREKCIA_15_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(15,10)B(15,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(18,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (15, 10) a bunky (15, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (18, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R15S10 + R15S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R18S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_16_2019 

Kontrola: KOREKCIA_16_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(16,10)B(16,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(19,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (16, 10) a bunky (16, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (19, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R16S10 + R16S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R19S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_17_2019 

Kontrola: KOREKCIA_17_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(17,10)B(17,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(20,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (17, 10) a bunky (17, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (20, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R17S10 + R17S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R20S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_18_2019 

Kontrola: KOREKCIA_18_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(18,10)B(18,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(21,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (18, 10) a bunky (18, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (21, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R18S10 + R18S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R21S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_19_2019 

Kontrola: KOREKCIA_19_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(19,10)B(19,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(22,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (19, 10) a bunky (19, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (22, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R19S10 + R19S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R22S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_20_2019 

Kontrola: KOREKCIA_20_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(20,10)B(20,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(23,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (20, 10) a bunky (20, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (23, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R20S10 + R20S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R23S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_21_2019 

Kontrola: KOREKCIA_21_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(21,10)B(21,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(11,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (21, 10) a bunky (21, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (11, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R21S10 + R21S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R11S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_22_2019 

Kontrola: KOREKCIA_22_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(22,10)B(22,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(25,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (22, 10) a bunky (22, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (25, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R22S10 + R22S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R25S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_23_2019 

Kontrola: KOREKCIA_23_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(23,10)B(23,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (23, 10) a bunky (23, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (26, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R23S10 + R23S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R26S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_24_2019 

Kontrola: KOREKCIA_24_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(24,10)B(24,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (24, 10) a bunky (24, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (27, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R24S10 + R24S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R27S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_25_2019 

Kontrola: KOREKCIA_25_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(25,10)B(25,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(28,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (25, 10) a bunky (25, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (28, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R25S10 + R25S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R28S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_26_2019 

Kontrola: KOREKCIA_26_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(26,10)B(26,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (26, 10) a bunky (26, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (29, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R26S10 + R26S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R29S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_27_2019 

Kontrola: KOREKCIA_27_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(27,10)B(27,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (27, 10) a bunky (27, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (30, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R27S10 + R27S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R30S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_28_2019 

Kontrola: KOREKCIA_28_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(28,10)B(28,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (28, 10) a bunky (28, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (31, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R28S10 + R28S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R31S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_29_2019 

Kontrola: KOREKCIA_29_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(29,10)B(29,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(32,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (29, 10) a bunky (29, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (32, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R29S10 + R29S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R32S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_30_2019 

Kontrola: KOREKCIA_30_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(30,10)B(30,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(24,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (30, 10) a bunky (30, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (24, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R30S10 + R30S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R24S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_31_2019 

Kontrola: KOREKCIA_31_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(31,10)B(31,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(2,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (31, 10) a bunky (31, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (2, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R31S10 + R31S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R2S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_112_119 

Kontrola: TABULKA2_112_119  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucet:Ucet_112:hodnota) + SUMIF((ucet:Ucet_119:hodnota) ) == SUM(B(35,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_112 a sumáru buniek stĺpca (hodnota) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_119 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa 

musí rovnať hodnote bunky (35, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet účtov 191|112 + 191|119 v stĺpci S(5) v TAB2 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(35)_S(2) v tabuľke 

Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA2_120_122 

Kontrola: TABULKA2_120_122  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucet:Ucet_121:hodnota) + SUMIF((ucet:Ucet_122:hodnota) ) == SUM(B(36,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_121 a sumáru buniek stĺpca (hodnota) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_122 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa 

musí rovnať hodnote bunky (36, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet účtov 192|121 + 193|122 v stĺpci S(5) v TAB2 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(36)_S(2) v tabuľke 

Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA2_123 

Kontrola: TABULKA2_123  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_123:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(37,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_123 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj 

opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (37, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 194|123 v stĺpci S(5) v TAB2 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(37)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA2_124 

Kontrola: TABULKA2_124  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_124:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(38,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_124 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj 

opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (38, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 195|124 v stĺpci S(5) v TAB2 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(38)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA2_132_133_139 

Kontrola: TABULKA2_132_133_139  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: ( SUMIF((ucet:Ucet_132:hodnota) + SUMIF((ucet:Ucet_133:hodnota) + SUMIF((ucet:Ucet_139:hodnota) ) == SUM(B(39,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_132 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_133 a sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) 

hodnotu Ucet_139 tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (39, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet účtov 196|132 + 196|133 + 196|139 v stĺpci S(5) v TAB2 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(39)_S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_311 

Kontrola: TABULKA3_311  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_311:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(49,2)B(61,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_311 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (49, 2) a bunky (61, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|311 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(49+61) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_312 

Kontrola: TABULKA3_312  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_312:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(50,2)B(62,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_312 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (50, 2) a bunky (62, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|312 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(50+62) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_313 

Kontrola: TABULKA3_313  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_313:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(51,2)B(63,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_313 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (51, 2) a bunky (63, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|313 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(51+63) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_314 

Kontrola: TABULKA3_314  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_314:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(64,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_314 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (64, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|314 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(64)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 
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TABULKA3_315 

Kontrola: TABULKA3_315  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_315:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(52,2)B(65,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_315 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (52, 2) a bunky (65, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|315 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(52+65) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_316 

Kontrola: TABULKA3_316  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_316:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(66,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_316 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (66, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|316 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(66)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_317 

Kontrola: TABULKA3_317  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_317:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(67,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_317 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (67, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|317 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(67)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_318 

Kontrola: TABULKA3_318  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_318:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(68,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_318 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (68, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|318 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(68)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_319 

Kontrola: TABULKA3_319  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_319:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(69,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_319 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (69, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|319 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(69)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_335 

Kontrola: TABULKA3_335  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_335:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(53,2)B(70,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_335 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (53, 2) a bunky (70, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|335 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(53+70) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_336 

Kontrola: TABULKA3_336  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_336:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(71,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_336 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (71, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|336 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(71)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_341 

Kontrola: TABULKA3_341  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_341:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(72,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_341 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (72, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|341 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(72)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_342 

Kontrola: TABULKA3_342  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_342:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(73,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_342 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (73, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|342 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(73)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_343 

Kontrola: TABULKA3_343  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_343:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(74,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_343 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (74, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|343 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(74)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_345 

Kontrola: TABULKA3_345  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_345:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(75,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_345 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (75, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|345 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(75)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 
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TABULKA3_369 

Kontrola: TABULKA3_369  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_369:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(54,2)B(76,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_369 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (54, 2) a bunky (76, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|369 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(54+76) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_371 

Kontrola: TABULKA3_371  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_371:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(83,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_371 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (83, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|371 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(83)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_372 

Kontrola: TABULKA3_372  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_372:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(84,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_372 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (84, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|372 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(84)_S(2) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_373 

Kontrola: TABULKA3_373  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_373:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(55,2)B(77,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_373 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (55, 2) a bunky (77, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|373 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(55+77) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_374 

Kontrola: TABULKA3_374  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_374:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(56,2)B(78,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_374 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (56, 2) a bunky (78, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|374 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(56+78) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_375 

Kontrola: TABULKA3_375  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_375:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(57,2)B(79,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_375 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (57, 2) a bunky (79, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|375 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(57+79) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_376 

Kontrola: TABULKA3_376  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_376:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(58,2)B(80,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_376 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (58, 2) a bunky (80, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|376 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(58+80) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA3_378 

Kontrola: TABULKA3_378  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUMIF((ucet:Ucet_378:hodnota {sumaPoznamky}) == SUM(B(59,2)B(81,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnota) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu Ucet_378 tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj 

opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (59, 2) a bunky (81, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|378 v stĺpci S(5) v TAB3 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt v riadkoch R(59+81) v stĺpci S(2) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")." 

 

TABULKA4_DLHODOBE 

Kontrola: TABULKA4_DLHODOBE  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(3,1)B(4,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(48,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (3, 1) a bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (48, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(3+4) v stĺpci S(1) v TAB4 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(48)_S(1) v tabuľke 

Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA4_KRATKODOBE 

Kontrola: TABULKA4_KRATKODOBE  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(2,1)B(5,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(60,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (2, 1) a bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (60, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(2+5) v stĺpci S(1) v TAB4 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(60)_S(1) v tabuľke 

Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_S1_2019 

Kontrola: TABULKA5_S1_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(118,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (118, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke Zostatok 20xx-1 v stĺpci S(1) v TAB5 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote R(118)_S(6) v tabuľke Strana 

pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA5_S2_2019 

Kontrola: TABULKA5_S2_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(119,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (119, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke Zostatok 20xx-1 v stĺpci S(2) v TAB5 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote R(119)_S(6) v tabuľke Strana 

pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_S3_2019 

Kontrola: TABULKA5_S3_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(121,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 3) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (121, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke Zostatok 20xx-1 v stĺpci S(3) v TAB5 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote R(121)_S(6) v tabuľke Strana 

pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_S4_2019 

Kontrola: TABULKA5_S4_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(122,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (122, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke Zostatok 20xx-1 v stĺpci S(4) v TAB5 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote R(122)_S(6) v tabuľke Strana 

pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_S5_2019 

Kontrola: TABULKA5_S5_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(124,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 5) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (124, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke Zostatok 20xx-1 v stĺpci S(5) v TAB5 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote R(124)_S(6) v tabuľke Strana 

pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_S6_2019 

Kontrola: TABULKA5_S6_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(125,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 6) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (125, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke Zostatok 20xx-1 v stĺpci S(6) v TAB5 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote R(125)_S(6) v tabuľke Strana 

pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K7_2019 

Kontrola: TABULKA5_K7_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(118,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (118, 5) tabuľky "Strana 
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pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R118_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K8_2019 

Kontrola: TABULKA5_K8_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(119,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (119, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 2 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R119_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K9_2019 

Kontrola: TABULKA5_K9_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(121,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 3) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (121, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 3 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R121_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K10_2019 

Kontrola: TABULKA5_K10_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(122,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (122, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 4 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R122_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K11_2019 

Kontrola: TABULKA5_K11_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(124,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 5) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (124, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R124_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K12_2019 

Kontrola: TABULKA5_K12_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(125,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 6) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (125, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R125_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA6_K2_2019 

Kontrola: TABULKA6_K2_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(4,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(128,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 6) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (128, 5) tabuľky 
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"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 6 R4_S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R128_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA6_K4_2019 

Kontrola: TABULKA6_K4_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(8,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(130,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 6) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (130, 5) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 6 R8_S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R130_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA7_K2_2019 

Kontrola: TABULKA7_K2_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(6,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(129,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 6) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (129, 5) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 7 R6_S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R129_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA7_K4_2019 

Kontrola: TABULKA7_K4_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(14,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(131,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 6) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (131, 5) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 7 R14_S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R131_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA8_DLHODOBE 

Kontrola: TABULKA8_DLHODOBE  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(3,1)B(4,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(140,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (3, 1) a bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (140, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(3+4) v stĺpci S(1) v TAB8 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(140)_S(5) v tabuľke 

Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA8_KRATKODOBE 

Kontrola: TABULKA8_KRATKODOBE  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(2,1)B(5,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(151,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (2, 1) a bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (151, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(2+5) v stĺpci S(1) v TAB8 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(151)_S(5) v tabuľke 

Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA9_KRATK_BEZ 

Kontrola: TABULKA9_KRATK_BEZ  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(A(kratkodobaCastSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(175,5) {sumaSuvaha}) 
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Vysvetlenie: Hodnota atribútu (kratkodobaCastSumar) tabuľky "Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky 

(175, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(4) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(175) a v 

stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA9_DLHO_BEZ 

Kontrola: TABULKA9_DLHO_BEZ  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(A(dlhodobaCastSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(174,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (dlhodobaCastSumar) tabuľky "Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (174, 

5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(6) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(174) a v 

stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA9_KRATK_PRED 

Kontrola: TABULKA9_KRATK_PRED  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(A(kratkodobaCastPredchRokSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(175,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (kratkodobaCastPredchRokSumar) tabuľky "Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (175, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(5) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(175) a v 

stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA9_DLHO_PRED 

Kontrola: TABULKA9_DLHO_PRED  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(A(dlhodobaCastPredchRokSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(174,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (dlhodobaCastPredchRokSumar) tabuľky "Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (174, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(7) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(174) a v 

stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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IUZ_POZNAMKY_2017 <-> IUZ_SUVAHA (153) 

Počet medzivýkazových kontrol: 153 

NETTO4_1 

Kontrola: NETTO4_1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(4,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R1S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R4S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_2 

Kontrola: NETTO4_2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(2,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(5,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R2S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R5S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_3 

Kontrola: NETTO4_3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(6,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R3S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R6S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_4 

Kontrola: NETTO4_4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(7,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R4S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R7S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_5 

Kontrola: NETTO4_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(8,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R5S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R8S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_6 

Kontrola: NETTO4_6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(9,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R6S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R9S4 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO4_7 

Kontrola: NETTO4_7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R7S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R10S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_8 

Kontrola: NETTO4_8  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(3,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R8S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R3S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_9 

Kontrola: NETTO4_9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(9,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(12,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R9S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R12S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_10 

Kontrola: NETTO4_10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(10,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(13,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R10S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R13S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_11 

Kontrola: NETTO4_11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(11,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(14,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R11S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R14S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_12 

Kontrola: NETTO4_12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(12,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(15,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R12S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R15S4 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO4_13 

Kontrola: NETTO4_13  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(13,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(16,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R13S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R16S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_14 

Kontrola: NETTO4_14  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(14,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(17,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R14S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R17S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_15 

Kontrola: NETTO4_15  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(15,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(18,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R15S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R18S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_16 

Kontrola: NETTO4_16  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(16,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(19,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R16S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R19S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_17 

Kontrola: NETTO4_17  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(17,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(20,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R17S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R20S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_18 

Kontrola: NETTO4_18  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(18,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(21,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R18S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R21S4 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO4_19 

Kontrola: NETTO4_19  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(19,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(22,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R19S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R22S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_20 

Kontrola: NETTO4_20  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(20,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(23,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R20S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R23S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_21 

Kontrola: NETTO4_21  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(21,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(11,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R21S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R11S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_22 

Kontrola: NETTO4_22  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(22,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(25,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R22S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R25S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_23 

Kontrola: NETTO4_23  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(23,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R23S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R26S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_24 

Kontrola: NETTO4_24  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R24S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R27S4 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO4_25 

Kontrola: NETTO4_25  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(25,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(28,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R25S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R28S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_26 

Kontrola: NETTO4_26  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(26,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R26S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R29S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_27 

Kontrola: NETTO4_27  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(27,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R27S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R30S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_28 

Kontrola: NETTO4_28  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(28,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (31, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R28S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R31S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_29 

Kontrola: NETTO4_29  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(29,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(32,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (32, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R29S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R32S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO4_30 

Kontrola: NETTO4_30  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(30,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(24,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R30S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R24S4 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO4_31 

Kontrola: NETTO4_31  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(31,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(2,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 16) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 4) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R31S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R2S4 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_1 

Kontrola: BRUTTO_1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(4,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R1S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R4S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_2 

Kontrola: BRUTTO_2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(2,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(5,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R2S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R5S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_3 

Kontrola: BRUTTO_3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(3,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(6,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R3S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R6S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_4 

Kontrola: BRUTTO_4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(4,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(7,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R4S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R7S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_5 

Kontrola: BRUTTO_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(8,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R5S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R8S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_6 

Kontrola: BRUTTO_6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(6,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(9,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R6S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R9S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_7 

Kontrola: BRUTTO_7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(7,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R7S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R10S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_8 

Kontrola: BRUTTO_8  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(8,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(3,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R8S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R3S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_9 

Kontrola: BRUTTO_9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(9,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(12,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R9S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R12S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_10 

Kontrola: BRUTTO_10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(10,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(13,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R10S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R13S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_11 

Kontrola: BRUTTO_11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(11,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(14,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R11S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R14S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_12 

Kontrola: BRUTTO_12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(12,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(15,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R12S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R15S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_13 

Kontrola: BRUTTO_13  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(13,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(16,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R13S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R16S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_14 

Kontrola: BRUTTO_14  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(14,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(17,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R14S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R17S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_15 

Kontrola: BRUTTO_15  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(15,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(18,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R15S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R18S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_16 

Kontrola: BRUTTO_16  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(16,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(19,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R16S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R19S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_17 

Kontrola: BRUTTO_17  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(17,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(20,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R17S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R20S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_18 

Kontrola: BRUTTO_18  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(18,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(21,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R18S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R21S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_19 

Kontrola: BRUTTO_19  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(19,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(22,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R19S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R22S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_20 

Kontrola: BRUTTO_20  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(20,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(23,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R20S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R23S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_21 

Kontrola: BRUTTO_21  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(21,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(11,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R21S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R11S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_22 

Kontrola: BRUTTO_22  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(22,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(25,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R22S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R25S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_23 

Kontrola: BRUTTO_23  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(23,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R23S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R26S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_24 

Kontrola: BRUTTO_24  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(24,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R24S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R27S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_25 

Kontrola: BRUTTO_25  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(25,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(28,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R25S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R28S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_26 

Kontrola: BRUTTO_26  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(26,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R26S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R29S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_27 

Kontrola: BRUTTO_27  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(27,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R27S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R30S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_28 

Kontrola: BRUTTO_28  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(28,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (31, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R28S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R31S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_29 

Kontrola: BRUTTO_29  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(29,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(32,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (32, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R29S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R32S1 ("{sumaSuvaha}")" 
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BRUTTO_30 

Kontrola: BRUTTO_30  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(30,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(24,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R30S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R24S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

BRUTTO_31 

Kontrola: BRUTTO_31  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(31,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(2,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 5) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R31S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R2S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_1 

Kontrola: NETTO3_1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(4,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R1S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R4S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_2 

Kontrola: NETTO3_2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(2,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(5,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R2S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R5S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_3 

Kontrola: NETTO3_3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(3,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(6,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R3S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R6S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_4 

Kontrola: NETTO3_4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(4,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(7,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R4S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R7S3 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO3_5 

Kontrola: NETTO3_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(8,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R5S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R8S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_6 

Kontrola: NETTO3_6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(6,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(9,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R6S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R9S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_7 

Kontrola: NETTO3_7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(7,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R7S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R10S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_8 

Kontrola: NETTO3_8  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(8,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(3,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R8S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R3S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_9 

Kontrola: NETTO3_9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(9,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(12,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R9S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R12S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_10 

Kontrola: NETTO3_10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(10,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(13,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R10S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R13S3 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO3_11 

Kontrola: NETTO3_11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(11,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(14,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R11S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R14S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_12 

Kontrola: NETTO3_12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(12,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(15,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R12S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R15S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_13 

Kontrola: NETTO3_13  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(13,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(16,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R13S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R16S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_14 

Kontrola: NETTO3_14  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(14,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(17,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R14S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R17S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_15 

Kontrola: NETTO3_15  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(15,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(18,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R15S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R18S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_16 

Kontrola: NETTO3_16  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(16,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(19,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R16S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R19S3 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO3_17 

Kontrola: NETTO3_17  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(17,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(20,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R17S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R20S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_18 

Kontrola: NETTO3_18  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(18,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(21,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R18S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R21S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_19 

Kontrola: NETTO3_19  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(19,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(22,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R19S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R22S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_20 

Kontrola: NETTO3_20  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(20,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(23,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R20S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R23S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_21 

Kontrola: NETTO3_21  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(21,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(11,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R21S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R11S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_22 

Kontrola: NETTO3_22  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(22,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(25,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R22S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R25S3 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO3_23 

Kontrola: NETTO3_23  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(23,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R23S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R26S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_24 

Kontrola: NETTO3_24  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(24,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R24S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R27S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_25 

Kontrola: NETTO3_25  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(25,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(28,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R25S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R28S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_26 

Kontrola: NETTO3_26  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(26,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R26S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R29S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_27 

Kontrola: NETTO3_27  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(27,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R27S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R30S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_28 

Kontrola: NETTO3_28  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(28,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (31, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R28S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R31S3 ("{sumaSuvaha}")" 
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NETTO3_29 

Kontrola: NETTO3_29  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(29,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(32,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (32, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R29S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R32S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_30 

Kontrola: NETTO3_30  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(30,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(24,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R30S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R24S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

NETTO3_31 

Kontrola: NETTO3_31  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(31,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(2,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 17) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 1 v R31S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R2S3 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_1 

Kontrola: KOREKCIA_1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(1,10)B(1,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(4,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (1, 10) a bunky (1, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (4, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R1S10 + R1S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R4S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_2 

Kontrola: KOREKCIA_2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(2,10)B(2,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(5,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (2, 10) a bunky (2, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (5, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R2S10 + R2S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R5S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_3 

Kontrola: KOREKCIA_3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(3,10)B(3,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(6,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (3, 10) a bunky (3, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (6, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R3S10 + R3S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R6S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_4 

Kontrola: KOREKCIA_4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(4,10)B(4,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(7,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (4, 10) a bunky (4, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (7, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R4S10 + R4S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R7S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_5 

Kontrola: KOREKCIA_5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,10)B(5,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(8,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (5, 10) a bunky (5, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (8, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R5S10 + R5S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R8S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_6 

Kontrola: KOREKCIA_6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(6,10)B(6,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(9,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (6, 10) a bunky (6, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (9, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R6S10 + R6S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R9S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_7 

Kontrola: KOREKCIA_7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(7,10)B(7,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (7, 10) a bunky (7, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (10, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R7S10 + R7S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R10S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_8 

Kontrola: KOREKCIA_8  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(8,10)B(8,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(3,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (8, 10) a bunky (8, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (3, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R8S10 + R8S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R3S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_9 

Kontrola: KOREKCIA_9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(9,10)B(9,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(12,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (9, 10) a bunky (9, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (12, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R9S10 + R9S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R12S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_10 

Kontrola: KOREKCIA_10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(10,10)B(10,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(13,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (10, 10) a bunky (10, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (13, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R10S10 + R10S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R13S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_11 

Kontrola: KOREKCIA_11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(11,10)B(11,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(14,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (11, 10) a bunky (11, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (14, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R11S10 + R11S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R14S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_12 

Kontrola: KOREKCIA_12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(12,10)B(12,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(15,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (12, 10) a bunky (12, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (15, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R12S10 + R12S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R15S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_13 

Kontrola: KOREKCIA_13  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(13,10)B(13,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(16,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (13, 10) a bunky (13, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (16, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R13S10 + R13S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R16S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_14 

Kontrola: KOREKCIA_14  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(14,10)B(14,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(17,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (14, 10) a bunky (14, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (17, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R14S10 + R14S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R17S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_15 

Kontrola: KOREKCIA_15  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(15,10)B(15,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(18,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (15, 10) a bunky (15, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (18, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R15S10 + R15S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R18S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_16 

Kontrola: KOREKCIA_16  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(16,10)B(16,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(19,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (16, 10) a bunky (16, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (19, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R16S10 + R16S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R19S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_17 

Kontrola: KOREKCIA_17  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(17,10)B(17,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(20,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (17, 10) a bunky (17, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (20, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R17S10 + R17S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R20S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_18 

Kontrola: KOREKCIA_18  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(18,10)B(18,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(21,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (18, 10) a bunky (18, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (21, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R18S10 + R18S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R21S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_19 

Kontrola: KOREKCIA_19  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(19,10)B(19,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(22,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (19, 10) a bunky (19, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (22, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R19S10 + R19S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R22S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_20 

Kontrola: KOREKCIA_20  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(20,10)B(20,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(23,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (20, 10) a bunky (20, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (23, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R20S10 + R20S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R23S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_21 

Kontrola: KOREKCIA_21  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(21,10)B(21,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(11,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (21, 10) a bunky (21, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (11, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R21S10 + R21S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R11S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_22 

Kontrola: KOREKCIA_22  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(22,10)B(22,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(25,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (22, 10) a bunky (22, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (25, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R22S10 + R22S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R25S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_23 

Kontrola: KOREKCIA_23  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(23,10)B(23,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (23, 10) a bunky (23, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (26, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R23S10 + R23S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R26S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_24 

Kontrola: KOREKCIA_24  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(24,10)B(24,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (24, 10) a bunky (24, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (27, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R24S10 + R24S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R27S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_25 

Kontrola: KOREKCIA_25  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(25,10)B(25,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(28,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (25, 10) a bunky (25, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (28, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R25S10 + R25S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R28S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_26 

Kontrola: KOREKCIA_26  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(26,10)B(26,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (26, 10) a bunky (26, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (29, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R26S10 + R26S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R29S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_27 

Kontrola: KOREKCIA_27  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(27,10)B(27,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (27, 10) a bunky (27, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (30, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R27S10 + R27S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R30S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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KOREKCIA_28 

Kontrola: KOREKCIA_28  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(28,10)B(28,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (28, 10) a bunky (28, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (31, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R28S10 + R28S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R31S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_29 

Kontrola: KOREKCIA_29  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(29,10)B(29,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(32,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (29, 10) a bunky (29, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (32, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R29S10 + R29S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R32S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_30 

Kontrola: KOREKCIA_30  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(30,10)B(30,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(24,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (30, 10) a bunky (30, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (24, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R30S10 + R30S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R24S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

KOREKCIA_31 

Kontrola: KOREKCIA_31  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(31,10)B(31,15) {sumaPoznamky}) == SUM(B(2,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (31, 10) a bunky (31, 15) tabuľky "Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok" výkazu Poznámky - tab. sa musí 

rovnať hodnote bunky (2, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 1 -  R31S10 + R31S15 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R2S2 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K1 

Kontrola: TABULKA2_K1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Platnosť: 01.01.2017 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(A(hodnotaSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(34,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaSumar) tabuľky "Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (34, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB2 v bunke R(Spolu)_S(5) ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R(34)_S(2) ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA3_K1 

Kontrola: TABULKA3_K1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Platnosť: 01.01.2017 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(A(hodnotaSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(48,2)B(60,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaSumar) tabuľky "Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote sumáru bunky (48, 2) a bunky (60, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet buniek v TAB 3 a stĺpci 5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R48S2 + R60S2 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA4_K1 

Kontrola: TABULKA4_K1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Platnosť: 01.01.2017 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(48,1)B(60,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru 

bunky (48, 1) a bunky (60, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 4 R6S1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R48S1 + R60S1 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K1 

Kontrola: TABULKA5_K1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(118,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (118, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota  v TAB5 v bunke Zostatok R-1 v stĺpci 1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R118_S6 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K2 

Kontrola: TABULKA5_K2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(119,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (119, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R-1 v stĺpci 2 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R119_S6 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K3 

Kontrola: TABULKA5_K3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(121,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 3) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (121, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R-1 v stĺpci 3 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R121_S6 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K4 

Kontrola: TABULKA5_K4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(122,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (122, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R-1 v stĺpci 4 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R122_S6 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K5 

Kontrola: TABULKA5_K5  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(124,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 5) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (124, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R-1 v stĺpci 5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R124_S6 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA5_K6 

Kontrola: TABULKA5_K6  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(125,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 6) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (125, 6) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R-1 v stĺpci 6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R125_S6 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K7 

Kontrola: TABULKA5_K7  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(118,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (118, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R118_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K8 

Kontrola: TABULKA5_K8  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(119,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (119, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 2 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R119_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K9 

Kontrola: TABULKA5_K9  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(121,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 3) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (121, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 3 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R121_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K10 

Kontrola: TABULKA5_K10  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(122,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (122, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 4 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R122_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K11 

Kontrola: TABULKA5_K11  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(124,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 5) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (124, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R124_S5 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA5_K12 

Kontrola: TABULKA5_K12  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(5,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(125,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 6) tabuľky "Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (125, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB5 v bunke Zostatok R v stĺpci 6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R125_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA6_K1 

Kontrola: TABULKA6_K1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(128,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (128, 6) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 6 R4_S1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R128_S6 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA6_K3 

Kontrola: TABULKA6_K3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(130,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (130, 6) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 6 R8_S1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R130_S6 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA6_K2 

Kontrola: TABULKA6_K2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(4,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(128,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 6) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (128, 5) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 6 R4_S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R128_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA6_K4 

Kontrola: TABULKA6_K4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(8,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(130,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 6) tabuľky "Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (130, 5) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 6 R8_S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R130_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA7_K1 

Kontrola: TABULKA7_K1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(129,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (129, 6) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 7 R6_S1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R129_S6 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA7_K3 

Kontrola: TABULKA7_K3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(14,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(131,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 1) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (131, 6) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 7 R14_S1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R131_S6 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA7_K2 

Kontrola: TABULKA7_K2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(6,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(129,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 6) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (129, 5) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 7 R6_S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R129_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA7_K4 

Kontrola: TABULKA7_K4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(14,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(131,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 6) tabuľky "Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (131, 5) tabuľky 

"Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 7 R14_S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe ROPO 1-01 v R131_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA8_K1 

Kontrola: TABULKA8_K1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Platnosť: 01.01.2017 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(140,5)B(151,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky 

(140, 5) a bunky (151, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 8 R6_S1 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu v Súvahe ROPO 1-01 v R140_S5 + R151_S5 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA8_K2 

Kontrola: TABULKA8_K2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Platnosť: 01.01.2017 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(140,6)B(151,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky 

(140, 6) a bunky (151, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v TAB 8 R6_S2 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu v Súvahe ROPO 1-01 R140_S6 + R151_S6 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA9_K1 

Kontrola: TABULKA9_K1  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(A(kratkodobaCastSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(175,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (kratkodobaCastSumar) tabuľky "Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky 

(175, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(4) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(175) a v 

stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA9_K3 

Kontrola: TABULKA9_K3  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(A(dlhodobaCastSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(174,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (dlhodobaCastSumar) tabuľky "Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (174, 

5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(6) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(174) a v 

stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA9_K2 

Kontrola: TABULKA9_K2  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(kratkodobaCastPredchRokSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(175,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (kratkodobaCastPredchRokSumar) tabuľky "Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (175, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(5) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(175) a v 

stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA9_K4 

Kontrola: TABULKA9_K4  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(dlhodobaCastPredchRokSumar) {sumaPoznamky}) == SUM(B(174,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (dlhodobaCastPredchRokSumar) tabuľky "Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (174, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(7) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(174) a v 

stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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IUZ_SUVAHA <-> IUZ_SUVAHA (183) 

Počet medzivýkazových kontrol: 183 

K1_2019 

Kontrola: K1_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(1,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(1)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(1)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K2_2019 

Kontrola: K2_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(2,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(2)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(2)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K3_2019 

Kontrola: K3_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(3,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(3)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(3)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K4_2019 

Kontrola: K4_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(4,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(4)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(4)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K5_2019 

Kontrola: K5_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(5,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(5)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(5)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K6_2019 

Kontrola: K6_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(6,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(6)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(6)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K7_2019 

Kontrola: K7_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(7,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (7, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(7)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(7)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K8_2019 

Kontrola: K8_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(8,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (8, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(8)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(8)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K9_2019 

Kontrola: K9_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(9,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (9, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(9)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(9)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K10_2019 

Kontrola: K10_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(10,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (10, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(10)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(10)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K11_2019 

Kontrola: K11_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(11,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (11, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(11)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(11)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K12_2019 

Kontrola: K12_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(12,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (12, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(12)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(12)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K13_2019 

Kontrola: K13_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(13,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (13, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(13)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(13)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K14_2019 

Kontrola: K14_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(14,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (14, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(14)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(14)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K15_2019 

Kontrola: K15_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(15,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (15, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(15)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(15)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K16_2019 

Kontrola: K16_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(16,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (16, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(16)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(16)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K17_2019 

Kontrola: K17_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(17,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (17, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(17)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(17)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K18_2019 

Kontrola: K18_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(18,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (18, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(18)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(18)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K19_2019 

Kontrola: K19_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(19,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (19, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(19)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(19)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K20_2019 

Kontrola: K20_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(20,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (20, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(20)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(20)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K21_2019 

Kontrola: K21_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(21,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (21, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(21)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(21)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K22_2019 

Kontrola: K22_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(22,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (22, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(22)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(22)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K23_2019 

Kontrola: K23_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(23,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (23, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(23)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(23)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K24_2019 

Kontrola: K24_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(24,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (24, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(24)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(24)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K25_2019 

Kontrola: K25_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(25,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (25, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(25)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(25)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K26_2019 

Kontrola: K26_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(26,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (26, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(26)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(26)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K27_2019 

Kontrola: K27_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(27,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (27, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(27)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(27)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K28_2019 

Kontrola: K28_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(28,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (28, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(28)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(28)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K29_2019 

Kontrola: K29_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(29,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (29, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(29)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(29)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K30_2019 

Kontrola: K30_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(30,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(30,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (30, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(30)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(30)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K31_2019 

Kontrola: K31_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(31,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(31,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (31, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(31)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(31)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K32_2019 

Kontrola: K32_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(32,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(32,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (32, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (32, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(32)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(32)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K33_2019 

Kontrola: K33_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(33,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(33,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (33, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (33, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(33)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(33)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K34_2019 

Kontrola: K34_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(34,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(34,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (34, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (34, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(34)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(34)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K35_2019 

Kontrola: K35_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(35,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(35,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (35, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (35, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(35)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(35)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K36_2019 

Kontrola: K36_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(36,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(36,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (36, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (36, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(36)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(36)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K37_2019 

Kontrola: K37_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(37,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(37,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (37, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (37, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(37)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(37)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K38_2019 

Kontrola: K38_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(38,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(38,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (38, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (38, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(38)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(38)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K39_2019 

Kontrola: K39_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(39,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(39,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (39, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (39, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(39)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(39)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K40_2019 

Kontrola: K40_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(40,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(40,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (40, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (40, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(40)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(40)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K41_2019 

Kontrola: K41_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(41,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(41,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (41, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (41, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(41)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(41)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K42_2019 

Kontrola: K42_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(42,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(42,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (42, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (42, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(42)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(42)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K43_2019 

Kontrola: K43_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(43,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(43,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (43, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (43, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(43)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(43)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K44_2019 

Kontrola: K44_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(44,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(44,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (44, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (44, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(44)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(44)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K45_2019 

Kontrola: K45_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(45,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(45,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (45, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (45, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(45)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(45)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K46_2019 

Kontrola: K46_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(46,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(46,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (46, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (46, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(46)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(46)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K47_2019 

Kontrola: K47_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(47,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(47,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (47, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (47, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(47)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(47)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K48_2019 

Kontrola: K48_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(48,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(48,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (48, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (48, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(48)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(48)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K49_2019 

Kontrola: K49_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(49,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(49,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (49, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (49, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(49)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(49)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K50_2019 

Kontrola: K50_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(50,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(50,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (50, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (50, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(50)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(50)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K51_2019 

Kontrola: K51_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(51,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(51,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (51, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (51, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(51)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(51)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K52_2019 

Kontrola: K52_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(52,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(52,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (52, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (52, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(52)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(52)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K53_2019 

Kontrola: K53_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(53,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(53,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (53, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (53, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(53)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(53)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K54_2019 

Kontrola: K54_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(54,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(54,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (54, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (54, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(54)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(54)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K55_2019 

Kontrola: K55_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(55,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(55,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (55, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (55, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(55)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(55)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K56_2019 

Kontrola: K56_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(56,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(56,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (56, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (56, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(56)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(56)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K57_2019 

Kontrola: K57_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(57,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(57,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (57, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (57, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(57)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(57)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K58_2019 

Kontrola: K58_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(58,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(58,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (58, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (58, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(58)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(58)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K59_2019 

Kontrola: K59_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(59,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(59,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (59, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (59, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(59)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(59)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K60_2019 

Kontrola: K60_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(60,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(60,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (60, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (60, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(60)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(60)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K61_2019 

Kontrola: K61_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(61,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(61,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (61, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (61, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(61)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(61)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K62_2019 

Kontrola: K62_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(62,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(62,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (62, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (62, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(62)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(62)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K63_2019 

Kontrola: K63_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(63,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(63,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (63, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (63, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(63)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(63)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K64_2019 

Kontrola: K64_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(64,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(64,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (64, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (64, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(64)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(64)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K65_2019 

Kontrola: K65_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(65,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(65,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (65, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (65, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(65)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(65)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K66_2019 

Kontrola: K66_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(66,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(66,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (66, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (66, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(66)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 



329 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(66)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K67_2019 

Kontrola: K67_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(67,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(67,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (67, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (67, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(67)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(67)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K68_2019 

Kontrola: K68_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(68,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(68,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (68, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (68, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(68)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(68)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K69_2019 

Kontrola: K69_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(69,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(69,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (69, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (69, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(69)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(69)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K70_2019 

Kontrola: K70_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(70,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(70,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (70, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (70, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(70)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(70)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K71_2019 

Kontrola: K71_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(71,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(71,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (71, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (71, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(71)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(71)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K72_2019 

Kontrola: K72_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(72,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(72,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (72, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (72, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(72)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(72)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K73_2019 

Kontrola: K73_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(73,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(73,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (73, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (73, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(73)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(73)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K74_2019 

Kontrola: K74_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(74,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(74,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (74, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (74, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(74)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(74)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K75_2019 

Kontrola: K75_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(75,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(75,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (75, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (75, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(75)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(75)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K76_2019 

Kontrola: K76_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(76,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(76,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (76, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (76, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(76)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(76)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K77_2019 

Kontrola: K77_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(77,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(77,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (77, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (77, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(77)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(77)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K78_2019 

Kontrola: K78_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(78,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(78,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (78, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (78, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(78)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(78)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K79_2019 

Kontrola: K79_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(79,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(79,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (79, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (79, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(79)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(79)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K80_2019 

Kontrola: K80_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(80,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(80,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (80, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (80, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(80)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(80)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K81_2019 

Kontrola: K81_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(81,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(81,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (81, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (81, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(81)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(81)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K82_2019 

Kontrola: K82_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(82,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(82,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (82, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (82, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(82)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(82)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K83_2019 

Kontrola: K83_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(83,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(83,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (83, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (83, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(83)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(83)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K84_2019 

Kontrola: K84_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(84,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(84,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (84, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (84, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(84)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(84)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K85_2019 

Kontrola: K85_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(85,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(85,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (85, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (85, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(85)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(85)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K86_2019 

Kontrola: K86_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(86,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(86,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (86, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (86, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(86)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(86)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K87_2019 

Kontrola: K87_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(87,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(87,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (87, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (87, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(87)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(87)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K88_2019 

Kontrola: K88_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(88,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(88,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (88, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (88, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(88)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(88)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K89_2019 

Kontrola: K89_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(89,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(89,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (89, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (89, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(89)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(89)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K90_2019 

Kontrola: K90_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(90,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(90,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (90, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (90, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(90)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(90)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K91_2019 

Kontrola: K91_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(91,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(91,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (91, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (91, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(91)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(91)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K92_2019 

Kontrola: K92_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(92,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(92,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (92, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (92, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(92)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(92)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K93_2019 

Kontrola: K93_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(93,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(93,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (93, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (93, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(93)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(93)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K94_2019 

Kontrola: K94_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(94,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(94,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (94, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (94, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(94)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(94)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K95_2019 

Kontrola: K95_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(95,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(95,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (95, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (95, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(95)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(95)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K96_2019 

Kontrola: K96_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(96,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(96,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (96, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (96, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(96)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(96)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K97_2019 

Kontrola: K97_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(97,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(97,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (97, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (97, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(97)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(97)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K98_2019 

Kontrola: K98_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(98,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(98,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (98, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (98, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(98)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(98)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K99_2019 

Kontrola: K99_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(99,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(99,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (99, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (99, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(99)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(99)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K100_2019 

Kontrola: K100_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(100,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(100,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (100, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (100, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(100)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(100)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K101_2019 

Kontrola: K101_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(101,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(101,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (101, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (101, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(101)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(101)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K102_2019 

Kontrola: K102_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(102,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(102,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (102, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (102, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(102)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(102)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K103_2019 

Kontrola: K103_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(103,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(103,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (103, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (103, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(103)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(103)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K104_2019 

Kontrola: K104_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(104,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(104,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (104, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (104, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(104)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(104)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K105_2019 

Kontrola: K105_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(105,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(105,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (105, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (105, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(105)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(105)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K106_2019 

Kontrola: K106_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(106,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(106,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (106, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (106, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(106)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(106)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K107_2019 

Kontrola: K107_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(107,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(107,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (107, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (107, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(107)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(107)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K108_2019 

Kontrola: K108_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(108,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(108,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (108, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (108, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(108)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(108)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K109_2019 

Kontrola: K109_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(109,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(109,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (109, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (109, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(109)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(109)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K110_2019 

Kontrola: K110_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(110,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(110,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (110, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (110, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(110)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(110)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K111_2019 

Kontrola: K111_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(111,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(111,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (111, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (111, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(111)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(111)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K112_2019 

Kontrola: K112_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(112,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(112,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (112, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (112, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(112)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(112)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K113_2019 

Kontrola: K113_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(113,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(113,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (113, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (113, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(113)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(113)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K114_2019 

Kontrola: K114_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(114,4) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(114,3) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (114, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (114, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(114)_S(4) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(114)_S(3) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K115_2019 

Kontrola: K115_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(115,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(115,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (115, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (115, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(115)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(115)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K116_2019 

Kontrola: K116_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(116,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(116,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (116, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (116, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(116)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(116)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K117_2019 

Kontrola: K117_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(117,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(117,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (117, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (117, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(117)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(117)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K118_2019 

Kontrola: K118_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(118,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(118,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (118, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (118, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(118)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(118)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K119_2019 

Kontrola: K119_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(119,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(119,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (119, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (119, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(119)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(119)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K120_2019 

Kontrola: K120_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(120,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(120,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (120, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (120, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(120)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(120)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K121_2019 

Kontrola: K121_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(121,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(121,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (121, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (121, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(121)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(121)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K122_2019 

Kontrola: K122_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(122,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(122,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (122, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (122, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(122)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(122)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K123_2019 

Kontrola: K123_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(123,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(123,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (123, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (123, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(123)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(123)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K124_2019 

Kontrola: K124_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(124,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(124,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (124, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (124, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(124)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(124)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K125_2019 

Kontrola: K125_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(125,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(125,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (125, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(125)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(125)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K126_2019 

Kontrola: K126_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(126,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(126,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (126, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (126, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(126)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(126)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K127_2019 

Kontrola: K127_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(127,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(127,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (127, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (127, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(127)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(127)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K128_2019 

Kontrola: K128_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(128,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(128,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (128, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (128, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(128)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(128)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K129_2019 

Kontrola: K129_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(129,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(129,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (129, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (129, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(129)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(129)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K130_2019 

Kontrola: K130_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(130,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(130,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (130, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (130, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(130)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(130)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K131_2019 

Kontrola: K131_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(131,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(131,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (131, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (131, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(131)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(131)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K132_2019 

Kontrola: K132_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(132,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(132,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (132, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (132, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(132)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(132)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K133_2019 

Kontrola: K133_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(133,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(133,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (133, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (133, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(133)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(133)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K134_2019 

Kontrola: K134_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(134,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(134,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (134, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (134, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(134)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(134)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K135_2019 

Kontrola: K135_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(135,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(135,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (135, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(135)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(135)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K136_2019 

Kontrola: K136_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(136,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(136,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (136, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (136, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(136)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(136)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K137_2019 

Kontrola: K137_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(137,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(137,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (137, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (137, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(137)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(137)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K138_2019 

Kontrola: K138_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(138,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(138,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (138, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (138, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(138)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(138)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K139_2019 

Kontrola: K139_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(139,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(139,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (139, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (139, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(139)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(139)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K140_2019 

Kontrola: K140_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(140,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(140,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (140, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (140, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(140)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(140)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K141_2019 

Kontrola: K141_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(141,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(141,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (141, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (141, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(141)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(141)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K142_2019 

Kontrola: K142_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(142,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(142,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (142, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (142, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(142)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(142)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K143_2019 

Kontrola: K143_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(143,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(143,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (143, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (143, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(143)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(143)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K144_2019 

Kontrola: K144_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(144,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(144,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (144, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (144, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(144)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(144)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K145_2019 

Kontrola: K145_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(145,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(145,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (145, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (145, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(145)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(145)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K146_2019 

Kontrola: K146_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(146,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(146,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (146, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (146, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(146)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(146)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K147_2019 

Kontrola: K147_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(147,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(147,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (147, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (147, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(147)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(147)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K148_2019 

Kontrola: K148_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(148,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(148,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (148, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (148, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(148)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(148)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K149_2019 

Kontrola: K149_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(149,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(149,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (149, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (149, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(149)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(149)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K150_2019 

Kontrola: K150_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(150,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(150,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (150, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (150, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(150)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(150)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K151_2019 

Kontrola: K151_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(151,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(151,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (151, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (151, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(151)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(151)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K152_2019 

Kontrola: K152_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(152,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(152,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (152, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (152, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(152)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(152)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K153_2019 

Kontrola: K153_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(153,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(153,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (153, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (153, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(153)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(153)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K154_2019 

Kontrola: K154_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(154,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(154,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (154, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (154, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(154)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(154)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K155_2019 

Kontrola: K155_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(155,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(155,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (155, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (155, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(155)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(155)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K156_2019 

Kontrola: K156_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(156,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(156,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (156, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (156, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(156)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(156)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K157_2019 

Kontrola: K157_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(157,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(157,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (157, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (157, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(157)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(157)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K158_2019 

Kontrola: K158_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(158,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(158,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (158, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (158, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(158)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(158)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K159_2019 

Kontrola: K159_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(159,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(159,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (159, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (159, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(159)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(159)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K160_2019 

Kontrola: K160_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(160,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(160,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (160, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (160, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(160)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(160)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K161_2019 

Kontrola: K161_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(161,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(161,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (161, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (161, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(161)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(161)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K162_2019 

Kontrola: K162_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(162,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(162,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (162, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (162, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(162)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(162)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K163_2019 

Kontrola: K163_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(163,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(163,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (163, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (163, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(163)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(163)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K164_2019 

Kontrola: K164_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(164,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(164,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (164, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (164, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(164)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(164)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K165_2019 

Kontrola: K165_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(165,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(165,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (165, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (165, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(165)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(165)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K166_2019 

Kontrola: K166_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(166,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(166,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (166, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (166, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(166)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(166)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K167_2019 

Kontrola: K167_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(167,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(167,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (167, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (167, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(167)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(167)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K168_2019 

Kontrola: K168_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(168,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(168,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (168, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (168, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(168)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(168)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K169_2019 

Kontrola: K169_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(169,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(169,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (169, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (169, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(169)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(169)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K170_2019 

Kontrola: K170_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(170,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(170,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (170, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (170, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(170)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(170)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K171_2019 

Kontrola: K171_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(171,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(171,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (171, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (171, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(171)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(171)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K172_2019 

Kontrola: K172_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(172,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(172,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (172, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (172, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(172)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(172)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K173_2019 

Kontrola: K173_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(173,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(173,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (173, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (173, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(173)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(173)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K174_2019 

Kontrola: K174_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(174,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(174,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (174, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (174, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(174)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(174)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K175_2019 

Kontrola: K175_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(175,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(175,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (175, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (175, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(175)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(175)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K176_2019 

Kontrola: K176_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(176,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(176,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (176, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (176, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(176)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 
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("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(176)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K177_2019 

Kontrola: K177_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(177,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(177,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (177, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (177, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(177)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(177)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K178_2019 

Kontrola: K178_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(178,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(178,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (178, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (178, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(178)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(178)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K179_2019 

Kontrola: K179_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(179,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(179,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (179, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (179, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(179)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(179)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K180_2019 

Kontrola: K180_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(180,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(180,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (180, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (180, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(180)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(180)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K181_2019 

Kontrola: K181_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(181,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(181,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (181, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (181, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(181)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(181)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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K182_2019 

Kontrola: K182_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(182,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(182,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (182, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (182, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(182)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(182)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 

 

K183_2019 

Kontrola: K183_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(183,6) {sumaSUVAHA}) == SUM(B(183,5) {sumaSUVAHA2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (183, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (183, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(183)_S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSUVAHA}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(183)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSUVAHA2}")." 
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IUZ_SUVAHA <-> IUZ_VZAS (2) 

Počet medzivýkazových kontrol: 2 

K1_2019 

Kontrola: K1_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(125,5) {sumaSuvaha}) == SUM(B(138,3) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (138, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Výsledok hospodárenia v R(125)_S(5) v Súvahe ("{sumaSuvaha}")  sa musí rovnať výsledku hospodárenia po zdanení v R(138)_S(3) vo Výkaze 

ziskov a strát ("{sumaVzas}")" 

 

K2_2019 

Kontrola: K2_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO, MIUZ_ROPO, KB 

Vzorec: SUM(B(125,6) {sumaSuvaha}) == SUM(B(138,4) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (138, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Výsledok hospodárenia v R(125)_S(6) v  Súvahe ("{sumaSuvaha}")  sa musí rovnať výsledku hospodárenia po zdanení v R(138)_S(4) vo Výkaze 

ziskov a strát ("{sumaVzas}")" 
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IUZ_VZAS <-> IUZ_VZAS (137) 

Počet medzivýkazových kontrol: 137 

K1_2019 

Kontrola: K1_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaVzas}) == SUM(B(1,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(1)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(1)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K2_2019 

Kontrola: K2_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaVzas}) == SUM(B(2,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(2)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(2)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K3_2019 

Kontrola: K3_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaVzas}) == SUM(B(3,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(3)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(3)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K4_2019 

Kontrola: K4_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaVzas}) == SUM(B(4,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(4)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(4)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K5_2019 

Kontrola: K5_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaVzas}) == SUM(B(5,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(5)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(5)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K6_2019 

Kontrola: K6_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaVzas}) == SUM(B(6,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(6)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(6)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K7_2019 

Kontrola: K7_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,4) {sumaVzas}) == SUM(B(7,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (7, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(7)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(7)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K8_2019 

Kontrola: K8_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,4) {sumaVzas}) == SUM(B(8,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (8, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(8)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(8)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K9_2019 

Kontrola: K9_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,4) {sumaVzas}) == SUM(B(9,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (9, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(9)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(9)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K10_2019 

Kontrola: K10_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,4) {sumaVzas}) == SUM(B(10,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (10, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(10)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(10)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K11_2019 

Kontrola: K11_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,4) {sumaVzas}) == SUM(B(11,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (11, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 
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strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(11)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(11)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K12_2019 

Kontrola: K12_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,4) {sumaVzas}) == SUM(B(12,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (12, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(12)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(12)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K13_2019 

Kontrola: K13_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,4) {sumaVzas}) == SUM(B(13,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (13, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(13)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(13)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K14_2019 

Kontrola: K14_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,4) {sumaVzas}) == SUM(B(14,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (14, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(14)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(14)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K15_2019 

Kontrola: K15_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,4) {sumaVzas}) == SUM(B(15,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (15, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(15)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(15)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K16_2019 

Kontrola: K16_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,4) {sumaVzas}) == SUM(B(16,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (16, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(16)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 
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("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(16)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K17_2019 

Kontrola: K17_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,4) {sumaVzas}) == SUM(B(17,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (17, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(17)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(17)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K18_2019 

Kontrola: K18_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,4) {sumaVzas}) == SUM(B(18,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (18, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(18)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(18)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K19_2019 

Kontrola: K19_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,4) {sumaVzas}) == SUM(B(19,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (19, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(19)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(19)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K20_2019 

Kontrola: K20_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,4) {sumaVzas}) == SUM(B(20,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (20, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(20)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(20)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K21_2019 

Kontrola: K21_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,4) {sumaVzas}) == SUM(B(21,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (21, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(21)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(21)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K22_2019 

Kontrola: K22_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,4) {sumaVzas}) == SUM(B(22,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (22, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(22)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(22)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K23_2019 

Kontrola: K23_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,4) {sumaVzas}) == SUM(B(23,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (23, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(23)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(23)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K24_2019 

Kontrola: K24_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,4) {sumaVzas}) == SUM(B(24,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (24, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(24)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(24)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K25_2019 

Kontrola: K25_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,4) {sumaVzas}) == SUM(B(25,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (25, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(25)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(25)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K26_2019 

Kontrola: K26_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,4) {sumaVzas}) == SUM(B(26,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (26, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(26)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(26)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K27_2019 

Kontrola: K27_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,4) {sumaVzas}) == SUM(B(27,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (27, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(27)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(27)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K28_2019 

Kontrola: K28_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,4) {sumaVzas}) == SUM(B(28,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (28, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(28)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(28)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K29_2019 

Kontrola: K29_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,4) {sumaVzas}) == SUM(B(29,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (29, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(29)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(29)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K30_2019 

Kontrola: K30_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(30,4) {sumaVzas}) == SUM(B(30,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (30, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(30)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(30)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K31_2019 

Kontrola: K31_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(31,4) {sumaVzas}) == SUM(B(31,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (31, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(31)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(31)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K32_2019 

Kontrola: K32_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(32,4) {sumaVzas}) == SUM(B(32,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (32, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (32, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(32)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(32)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K33_2019 

Kontrola: K33_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(33,4) {sumaVzas}) == SUM(B(33,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (33, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (33, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(33)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(33)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K34_2019 

Kontrola: K34_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(34,4) {sumaVzas}) == SUM(B(34,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (34, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (34, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(34)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(34)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K35_2019 

Kontrola: K35_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(35,4) {sumaVzas}) == SUM(B(35,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (35, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (35, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(35)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(35)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K36_2019 

Kontrola: K36_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(36,4) {sumaVzas}) == SUM(B(36,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (36, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (36, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(36)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(36)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K37_2019 

Kontrola: K37_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(37,4) {sumaVzas}) == SUM(B(37,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (37, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (37, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(37)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(37)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K38_2019 

Kontrola: K38_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(38,4) {sumaVzas}) == SUM(B(38,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (38, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (38, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(38)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(38)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K39_2019 

Kontrola: K39_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(39,4) {sumaVzas}) == SUM(B(39,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (39, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (39, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(39)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(39)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K40_2019 

Kontrola: K40_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(40,4) {sumaVzas}) == SUM(B(40,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (40, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (40, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(40)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(40)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K41_2019 

Kontrola: K41_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(41,4) {sumaVzas}) == SUM(B(41,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (41, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (41, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(41)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(41)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K42_2019 

Kontrola: K42_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(42,4) {sumaVzas}) == SUM(B(42,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (42, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (42, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(42)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(42)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K43_2019 

Kontrola: K43_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(43,4) {sumaVzas}) == SUM(B(43,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (43, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (43, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(43)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(43)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K44_2019 

Kontrola: K44_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(44,4) {sumaVzas}) == SUM(B(44,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (44, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (44, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(44)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(44)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K46_2019 

Kontrola: K46_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(46,4) {sumaVzas}) == SUM(B(46,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (46, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (46, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(46)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(46)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K47_2019 

Kontrola: K47_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(47,4) {sumaVzas}) == SUM(B(47,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (47, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (47, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(47)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(47)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K48_2019 

Kontrola: K48_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(48,4) {sumaVzas}) == SUM(B(48,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (48, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (48, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(48)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(48)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K49_2019 

Kontrola: K49_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(49,4) {sumaVzas}) == SUM(B(49,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (49, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (49, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(49)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(49)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K50_2019 

Kontrola: K50_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(50,4) {sumaVzas}) == SUM(B(50,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (50, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (50, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(50)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(50)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K51_2019 

Kontrola: K51_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(51,4) {sumaVzas}) == SUM(B(51,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (51, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (51, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(51)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(51)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K52_2019 

Kontrola: K52_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(52,4) {sumaVzas}) == SUM(B(52,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (52, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (52, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(52)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(52)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K53_2019 

Kontrola: K53_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(53,4) {sumaVzas}) == SUM(B(53,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (53, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (53, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(53)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(53)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K54_2019 

Kontrola: K54_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(54,4) {sumaVzas}) == SUM(B(54,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (54, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (54, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(54)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(54)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K55_2019 

Kontrola: K55_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(55,4) {sumaVzas}) == SUM(B(55,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (55, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (55, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(55)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(55)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K56_2019 

Kontrola: K56_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(56,4) {sumaVzas}) == SUM(B(56,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (56, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (56, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(56)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(56)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K57_2019 

Kontrola: K57_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(57,4) {sumaVzas}) == SUM(B(57,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (57, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (57, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(57)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(57)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K58_2019 

Kontrola: K58_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(58,4) {sumaVzas}) == SUM(B(58,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (58, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (58, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(58)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(58)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K59_2019 

Kontrola: K59_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(59,4) {sumaVzas}) == SUM(B(59,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (59, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (59, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(59)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(59)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K60_2019 

Kontrola: K60_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(60,4) {sumaVzas}) == SUM(B(60,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (60, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (60, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(60)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(60)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K61_2019 

Kontrola: K61_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(61,4) {sumaVzas}) == SUM(B(61,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (61, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (61, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(61)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(61)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K62_2019 

Kontrola: K62_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(62,4) {sumaVzas}) == SUM(B(62,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (62, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (62, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(62)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(62)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K63_2019 

Kontrola: K63_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(63,4) {sumaVzas}) == SUM(B(63,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (63, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (63, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(63)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(63)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K64_2019 

Kontrola: K64_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(64,4) {sumaVzas}) == SUM(B(64,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (64, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (64, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(64)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(64)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K65_2019 

Kontrola: K65_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(65,4) {sumaVzas}) == SUM(B(65,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (65, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (65, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(65)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(65)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K66_2019 

Kontrola: K66_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(66,4) {sumaVzas}) == SUM(B(66,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (66, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (66, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(66)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(66)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K67_2019 

Kontrola: K67_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(67,4) {sumaVzas}) == SUM(B(67,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (67, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (67, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(67)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(67)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K68_2019 

Kontrola: K68_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(68,4) {sumaVzas}) == SUM(B(68,3) {sumaVzas2}) 
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Vysvetlenie: Hodnota bunky (68, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (68, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(68)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(68)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K69_2019 

Kontrola: K69_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(69,4) {sumaVzas}) == SUM(B(69,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (69, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (69, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(69)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(69)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K70_2019 

Kontrola: K70_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(70,4) {sumaVzas}) == SUM(B(70,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (70, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (70, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(70)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(70)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K71_2019 

Kontrola: K71_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(71,4) {sumaVzas}) == SUM(B(71,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (71, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (71, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(71)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(71)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K72_2019 

Kontrola: K72_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(72,4) {sumaVzas}) == SUM(B(72,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (72, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (72, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(72)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(72)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K73_2019 

Kontrola: K73_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(73,4) {sumaVzas}) == SUM(B(73,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (73, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (73, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(73)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(73)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K74_2019 

Kontrola: K74_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(74,4) {sumaVzas}) == SUM(B(74,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (74, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (74, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(74)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(74)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K75_2019 

Kontrola: K75_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(75,4) {sumaVzas}) == SUM(B(75,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (75, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (75, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(75)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(75)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K76_2019 

Kontrola: K76_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(76,4) {sumaVzas}) == SUM(B(76,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (76, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (76, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(76)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(76)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K77_2019 

Kontrola: K77_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(77,4) {sumaVzas}) == SUM(B(77,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (77, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (77, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(77)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(77)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K78_2019 

Kontrola: K78_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(78,4) {sumaVzas}) == SUM(B(78,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (78, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (78, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(78)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(78)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K79_2019 

Kontrola: K79_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(79,4) {sumaVzas}) == SUM(B(79,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (79, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (79, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(79)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 
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("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(79)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K80_2019 

Kontrola: K80_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(80,4) {sumaVzas}) == SUM(B(80,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (80, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (80, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(80)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(80)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K81_2019 

Kontrola: K81_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(81,4) {sumaVzas}) == SUM(B(81,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (81, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (81, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(81)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(81)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K82_2019 

Kontrola: K82_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(82,4) {sumaVzas}) == SUM(B(82,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (82, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (82, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(82)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(82)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K83_2019 

Kontrola: K83_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(83,4) {sumaVzas}) == SUM(B(83,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (83, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (83, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(83)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(83)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K84_2019 

Kontrola: K84_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(84,4) {sumaVzas}) == SUM(B(84,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (84, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (84, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(84)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(84)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K85_2019 

Kontrola: K85_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(85,4) {sumaVzas}) == SUM(B(85,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (85, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (85, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(85)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(85)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K86_2019 

Kontrola: K86_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(86,4) {sumaVzas}) == SUM(B(86,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (86, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (86, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(86)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(86)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K87_2019 

Kontrola: K87_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(87,4) {sumaVzas}) == SUM(B(87,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (87, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (87, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(87)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(87)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K88_2019 

Kontrola: K88_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(88,4) {sumaVzas}) == SUM(B(88,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (88, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (88, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(88)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(88)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K89_2019 

Kontrola: K89_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(89,4) {sumaVzas}) == SUM(B(89,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (89, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (89, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(89)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(89)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K90_2019 

Kontrola: K90_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(90,4) {sumaVzas}) == SUM(B(90,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (90, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (90, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(90)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 
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("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(90)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K91_2019 

Kontrola: K91_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(91,4) {sumaVzas}) == SUM(B(91,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (91, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (91, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(91)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(91)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K92_2019 

Kontrola: K92_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(92,4) {sumaVzas}) == SUM(B(92,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (92, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (92, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(92)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(92)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K93_2019 

Kontrola: K93_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(93,4) {sumaVzas}) == SUM(B(93,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (93, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (93, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(93)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(93)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K94_2019 

Kontrola: K94_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(94,4) {sumaVzas}) == SUM(B(94,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (94, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (94, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(94)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(94)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K95_2019 

Kontrola: K95_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(95,4) {sumaVzas}) == SUM(B(95,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (95, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (95, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(95)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(95)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K96_2019 

Kontrola: K96_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(96,4) {sumaVzas}) == SUM(B(96,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (96, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (96, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(96)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(96)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K97_2019 

Kontrola: K97_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(97,4) {sumaVzas}) == SUM(B(97,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (97, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (97, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(97)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(97)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K98_2019 

Kontrola: K98_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(98,4) {sumaVzas}) == SUM(B(98,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (98, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (98, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(98)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(98)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K99_2019 

Kontrola: K99_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(99,4) {sumaVzas}) == SUM(B(99,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (99, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (99, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(99)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(99)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K100_2019 

Kontrola: K100_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(100,4) {sumaVzas}) == SUM(B(100,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (100, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (100, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(100)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(100)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K101_2019 

Kontrola: K101_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(101,4) {sumaVzas}) == SUM(B(101,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (101, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (101, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 
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strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(101)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(101)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K102_2019 

Kontrola: K102_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(102,4) {sumaVzas}) == SUM(B(102,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (102, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (102, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(102)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(102)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K103_2019 

Kontrola: K103_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(103,4) {sumaVzas}) == SUM(B(103,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (103, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (103, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(103)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(103)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K104_2019 

Kontrola: K104_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(104,4) {sumaVzas}) == SUM(B(104,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (104, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (104, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(104)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(104)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K105_2019 

Kontrola: K105_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(105,4) {sumaVzas}) == SUM(B(105,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (105, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (105, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(105)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(105)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K106_2019 

Kontrola: K106_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(106,4) {sumaVzas}) == SUM(B(106,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (106, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (106, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(106)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 
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("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(106)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K107_2019 

Kontrola: K107_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(107,4) {sumaVzas}) == SUM(B(107,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (107, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (107, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(107)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(107)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K108_2019 

Kontrola: K108_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(108,4) {sumaVzas}) == SUM(B(108,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (108, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (108, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(108)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(108)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K109_2019 

Kontrola: K109_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(109,4) {sumaVzas}) == SUM(B(109,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (109, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (109, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(109)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(109)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K110_2019 

Kontrola: K110_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(110,4) {sumaVzas}) == SUM(B(110,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (110, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (110, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(110)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(110)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K111_2019 

Kontrola: K111_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(111,4) {sumaVzas}) == SUM(B(111,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (111, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (111, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(111)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(111)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K112_2019 

Kontrola: K112_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(112,4) {sumaVzas}) == SUM(B(112,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (112, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (112, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(112)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(112)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K113_2019 

Kontrola: K113_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(113,4) {sumaVzas}) == SUM(B(113,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (113, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (113, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(113)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(113)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K114_2019 

Kontrola: K114_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(114,4) {sumaVzas}) == SUM(B(114,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (114, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (114, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(114)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(114)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K115_2019 

Kontrola: K115_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(115,4) {sumaVzas}) == SUM(B(115,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (115, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (115, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(115)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(115)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K116_2019 

Kontrola: K116_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(116,4) {sumaVzas}) == SUM(B(116,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (116, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (116, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(116)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(116)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K117_2019 

Kontrola: K117_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(117,4) {sumaVzas}) == SUM(B(117,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (117, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (117, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(117)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(117)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K118_2019 

Kontrola: K118_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(118,4) {sumaVzas}) == SUM(B(118,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (118, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (118, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(118)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(118)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K119_2019 

Kontrola: K119_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(119,4) {sumaVzas}) == SUM(B(119,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (119, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (119, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(119)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(119)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K120_2019 

Kontrola: K120_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(120,4) {sumaVzas}) == SUM(B(120,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (120, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (120, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(120)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(120)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K121_2019 

Kontrola: K121_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(121,4) {sumaVzas}) == SUM(B(121,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (121, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (121, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(121)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(121)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K122_2019 

Kontrola: K122_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(122,4) {sumaVzas}) == SUM(B(122,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (122, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (122, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(122)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(122)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K123_2019 

Kontrola: K123_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(123,4) {sumaVzas}) == SUM(B(123,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (123, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (123, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(123)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(123)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K124_2019 

Kontrola: K124_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(124,4) {sumaVzas}) == SUM(B(124,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (124, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (124, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(124)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(124)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K125_2019 

Kontrola: K125_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(125,4) {sumaVzas}) == SUM(B(125,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (125, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(125)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(125)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K126_2019 

Kontrola: K126_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(126,4) {sumaVzas}) == SUM(B(126,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (126, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (126, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(126)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(126)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K127_2019 

Kontrola: K127_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(127,4) {sumaVzas}) == SUM(B(127,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (127, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (127, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(127)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(127)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K128_2019 

Kontrola: K128_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(128,4) {sumaVzas}) == SUM(B(128,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (128, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (128, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(128)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(128)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K129_2019 

Kontrola: K129_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(129,4) {sumaVzas}) == SUM(B(129,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (129, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (129, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(129)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(129)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K130_2019 

Kontrola: K130_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(130,4) {sumaVzas}) == SUM(B(130,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (130, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (130, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(130)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(130)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K131_2019 

Kontrola: K131_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(131,4) {sumaVzas}) == SUM(B(131,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (131, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (131, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(131)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(131)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K132_2019 

Kontrola: K132_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(132,4) {sumaVzas}) == SUM(B(132,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (132, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (132, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(132)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(132)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K133_2019 

Kontrola: K133_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(133,4) {sumaVzas}) == SUM(B(133,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (133, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (133, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(133)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(133)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K134_2019 

Kontrola: K134_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(134,4) {sumaVzas}) == SUM(B(134,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (134, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (134, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(134)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(134)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K135_2019 

Kontrola: K135_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(135,4) {sumaVzas}) == SUM(B(135,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (135, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(135)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(135)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K136_2019 

Kontrola: K136_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(136,4) {sumaVzas}) == SUM(B(136,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (136, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (136, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(136)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(136)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K137_2019 

Kontrola: K137_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(137,4) {sumaVzas}) == SUM(B(137,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (137, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (137, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(137)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(137)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K138_2019 

Kontrola: K138_2019  blokujúca 

Zber: IUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), MIUZ_ROPO <-> IUZ_ROPO (R-1), KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(138,4) {sumaVzas}) == SUM(B(138,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (138, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (138, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(138)_S(4) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(138)_S(3) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 <-> IUZ_SUVAHA (150) 

Počet medzivýkazových kontrol: 150 

TAB1_U381 

Kontrola: TAB1_U381  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaKT}) == SUM(B(111,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (111, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok bežného obdobia v riadku Spolu v TAB 1 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(111) v stĺpci S(3) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB2_U385 

Kontrola: TAB2_U385  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaKT}) == SUM(B(113,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (113, 3) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok bežného obdobia v riadku Spolu v TAB 2 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(113) v stĺpci S(3) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB3_U383 

Kontrola: TAB3_U383  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaKT}) == SUM(B(181,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "3. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (181, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok bežného obdobia v riadku Spolu v TAB 3 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(181) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB4_U384 

Kontrola: TAB4_U384  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,1) {sumaKT}) == SUM(B(182,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 1) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (182, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok bežného obdobia v riadku Spolu v TAB 4 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(182) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U311D 

Kontrola: TAB9_U311D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(1:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(49,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (1, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (49, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(1) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(49) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB9_U311K 

Kontrola: TAB9_U311K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(1:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(61,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (1, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (61, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3,4) v riadku R(1) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(61) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U312D 

Kontrola: TAB9_U312D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(2:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(50,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (2, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (50, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(2) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(50) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U312K 

Kontrola: TAB9_U312K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(2:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(62,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (2, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (62, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(2) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(62) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U313D 

Kontrola: TAB9_U313D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(3:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(51,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (3, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (51, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(3) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(51) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U313K 

Kontrola: TAB9_U313K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(3:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(63,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (3, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (63, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(3) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(63) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U314 

Kontrola: TAB9_U314  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(4:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(64,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (4, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (64, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(4) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(64) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U315D 

Kontrola: TAB9_U315D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(5:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(52,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (5, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (52, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(5) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(52) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U315K 

Kontrola: TAB9_U315K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(5:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(65,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (5, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (65, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(5) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(65) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U316 

Kontrola: TAB9_U316  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(6:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(66,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (6, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (66, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(6) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(66) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U317 

Kontrola: TAB9_U317  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(7:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(67,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (7, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (67, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(7) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(67) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U318 

Kontrola: TAB9_U318  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(8:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(68,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (8, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (68, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(8) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(68) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB9_U319 

Kontrola: TAB9_U319  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(9:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(69,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (9, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (69, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(9) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(69) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U335D 

Kontrola: TAB9_U335D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(10:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(53,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (10, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (53, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(10) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(53) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U335K 

Kontrola: TAB9_U335K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(10:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(70,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (10, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (70, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(10) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(70) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U336 

Kontrola: TAB9_U336  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(11:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(71,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (11, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (71, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(11) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(71) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U341 

Kontrola: TAB9_U341  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(12:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(72,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (12, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (72, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(12) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(72) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U342 

Kontrola: TAB9_U342  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(13:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(73,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (13, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (73, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(13) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(73) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U343 

Kontrola: TAB9_U343  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(14:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(74,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (14, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (74, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(14) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(74) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U345 

Kontrola: TAB9_U345  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(15:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(75,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (15, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (75, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(15) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(75) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U369D 

Kontrola: TAB9_U369D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(16:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(54,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (16, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (54, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(16) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(54) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U369K 

Kontrola: TAB9_U369K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(16:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(76,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (16, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (76, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(16) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(76) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U373D 

Kontrola: TAB9_U373D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(17:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(55,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (17, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (55, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(17) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(55) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB9_U373K 

Kontrola: TAB9_U373K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(17:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(77,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (17, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (77, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(17) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(77) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U374D 

Kontrola: TAB9_U374D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(18:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(56,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (18, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (56, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(18) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(56) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U374K 

Kontrola: TAB9_U374K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(18:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(78,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (18, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (78, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(18) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(78) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U375D 

Kontrola: TAB9_U375D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(19:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(57,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (19, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (57, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(19) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(57) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U375K 

Kontrola: TAB9_U375K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(19:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(79,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (19, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (79, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(19) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(79) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U376D 

Kontrola: TAB9_U376D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(20:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(58,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (20, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (58, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(20) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(58) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U376K 

Kontrola: TAB9_U376K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(20:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(80,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (20, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (80, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(20) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(80) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U378D 

Kontrola: TAB9_U378D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(21:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(59,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (21, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (59, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(21) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(59) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U378K 

Kontrola: TAB9_U378K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(21:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(81,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (21, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (81, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(21) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(81) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U396P 

Kontrola: TAB9_U396P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(22:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(82,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (22, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (82, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(22) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(82) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB9_U371P 

Kontrola: TAB9_U371P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(23:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(83,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (23, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (83, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(23) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(83) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB9_U372P 

Kontrola: TAB9_U372P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(24:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(84,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (24, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (84, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(24) v TAB 9 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(84) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana aktív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U321 

Kontrola: TAB10_U321  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(1:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(152,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (1, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (152, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(1) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(152) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U322_478K 

Kontrola: TAB10_U322_478K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(2:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(153,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (2, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (153, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(2) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(153) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U324_475K 

Kontrola: TAB10_U324_475K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(3:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(154,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (3, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (154, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(3) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(154) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U325_479K 

Kontrola: TAB10_U325_479K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(4:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(155,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (4, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (155, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(4) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(155) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U326_476K 

Kontrola: TAB10_U326_476K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(5:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(156,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (5, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (156, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(5) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(156) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U474D 

Kontrola: TAB10_U474D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(6:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(145,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (6, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (145, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(6) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(145) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U474K 

Kontrola: TAB10_U474K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(6:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(157,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (6, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (157, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(6) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(157) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U373D 

Kontrola: TAB10_U373D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(7:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(147,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (7, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (147, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(7) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(147) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U373K 

Kontrola: TAB10_U373K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(7:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(158,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (7, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (158, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(7) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(158) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U377D 

Kontrola: TAB10_U377D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(8:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(148,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (8, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (148, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(8) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(148) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB10_U377K 

Kontrola: TAB10_U377K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(8:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(159,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (8, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (159, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(8) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(159) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U379D 

Kontrola: TAB10_U379D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(9:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(149,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (9, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (149, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(9) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(149) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U379K 

Kontrola: TAB10_U379K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(9:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(160,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (9, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (160, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(9) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(160) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U367 

Kontrola: TAB10_U367  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(10:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(161,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (10, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (161, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(10) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(161) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U368 

Kontrola: TAB10_U368  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(11:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(162,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (11, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (162, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(11) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(162) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U331 

Kontrola: TAB10_U331  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(12:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(163,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (12, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (163, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(12) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(163) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U333 

Kontrola: TAB10_U333  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(13:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(164,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (13, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (164, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(13) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(164) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U336 

Kontrola: TAB10_U336  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(14:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(165,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (14, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (165, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(14) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(165) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U341 

Kontrola: TAB10_U341  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(15:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(166,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (15, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (166, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(15) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(166) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U342 

Kontrola: TAB10_U342  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(16:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(167,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (16, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (167, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(16) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(167) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U343 

Kontrola: TAB10_U343  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(17:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(168,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (17, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (168, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(17) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(168) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB10_U345 

Kontrola: TAB10_U345  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(18:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(169,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (18, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (169, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(18) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(169) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U396Z 

Kontrola: TAB10_U396Z  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(19:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(170,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (19, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (170, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(19) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(170) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U371Z 

Kontrola: TAB10_U371Z  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(20:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(171,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (20, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (171, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(20) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(171) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U372Z 

Kontrola: TAB10_U372Z  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(21:3,4) {sumaKT}) == SUM(B(172,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (21, iba stĺpce 3, 4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (172, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(3+4) v riadku R(21) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(172) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U479D 

Kontrola: TAB10_U479D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(22:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(141,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (22, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (141, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(22) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(141) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U475D 

Kontrola: TAB10_U475D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(23:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(142,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (23, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (142, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(23) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(142) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U478D 

Kontrola: TAB10_U478D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(24:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(143,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (24, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (143, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(24) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(143) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U472 

Kontrola: TAB10_U472  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(25:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(144,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (25, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (144, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(25) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(144) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U476D 

Kontrola: TAB10_U476D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(26:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(146,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (26, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (146, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(26) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(146) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U473D 

Kontrola: TAB10_U473D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(27:1,2) {sumaKT}) == SUM(B(150,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (27, iba stĺpce 1, 2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (150, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(1+2) v riadku R(27) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(150) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U321_PRED 

Kontrola: TAB10_U321_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(1:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(152,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (1, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (152, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(1) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(152) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB10_U322_478K_PRED 

Kontrola: TAB10_U322_478K_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(2:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(153,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (2, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (153, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(2) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(153) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U324_475K_PRED 

Kontrola: TAB10_U324_475K_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(3:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(154,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (3, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (154, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(3) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(154) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U325_479K_PRED 

Kontrola: TAB10_U325_479K_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(4:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(155,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (4, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (155, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(4) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(155) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U326_476K_PRED 

Kontrola: TAB10_U326_476K_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(5:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(156,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (5, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (156, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(5) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(156) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U474D_PRED 

Kontrola: TAB10_U474D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(6:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(145,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (6, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (145, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(6) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(145) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U474K_PRED 

Kontrola: TAB10_U474K_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(6:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(157,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (6, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (157, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(6) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(157) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U373D_PRED 

Kontrola: TAB10_U373D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(7:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(147,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (7, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (147, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(7) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(147) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U373K_PRED 

Kontrola: TAB10_U373K_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(7:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(158,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (7, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (158, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(7) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(158) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U377D_PRED 

Kontrola: TAB10_U377D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(8:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(148,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (8, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (148, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(8) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(148) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U377K_PRED 

Kontrola: TAB10_U377K_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(8:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(159,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (8, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (159, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(8) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(159) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U379D_PRED 

Kontrola: TAB10_U379D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(9:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(149,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (9, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (149, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(9) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(149) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB10_U379K_PRED 

Kontrola: TAB10_U379K_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(9:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(160,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (9, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (160, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(9) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(160) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U367_PRED 

Kontrola: TAB10_U367_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(10:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(161,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (10, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (161, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(10) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(161) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U368_PRED 

Kontrola: TAB10_U368_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(11:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(162,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (11, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (162, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(11) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(162) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U331_PRED 

Kontrola: TAB10_U331_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(12:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(163,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (12, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (163, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(12) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(163) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U333_PRED 

Kontrola: TAB10_U333_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(13:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(164,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (13, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (164, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(13) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(164) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U336_PRED 

Kontrola: TAB10_U336_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(14:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(165,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (14, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (165, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(14) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(165) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U341_PRED 

Kontrola: TAB10_U341_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(15:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(166,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (15, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (166, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(15) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(166) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U342_PRED 

Kontrola: TAB10_U342_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(16:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(167,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (16, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (167, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(16) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(167) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U343_PRED 

Kontrola: TAB10_U343_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(17:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(168,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (17, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (168, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(17) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(168) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U345_PRED 

Kontrola: TAB10_U345_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(18:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(169,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (18, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (169, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(18) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(169) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U396Z_PRED 

Kontrola: TAB10_U396Z_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(19:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(170,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (19, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (170, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(19) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(170) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB10_U371Z_PRED 

Kontrola: TAB10_U371Z_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(20:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(171,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (20, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (171, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(20) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(171) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U372Z_PRED 

Kontrola: TAB10_U372Z_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(21:7,8) {sumaKT}) == SUM(B(172,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (21, iba stĺpce 7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (172, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(7+8) v riadku R(21) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(172) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U479D_PRED 

Kontrola: TAB10_U479D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(22:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(141,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (22, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (141, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(22) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(141) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U475D_PRED 

Kontrola: TAB10_U475D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(23:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(142,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (23, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (142, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(23) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(142) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U478D_PRED 

Kontrola: TAB10_U478D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(24:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(143,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (24, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (143, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(24) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(143) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U472_PRED 

Kontrola: TAB10_U472_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(25:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(144,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (25, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (144, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(25) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(144) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U476D_PRED 

Kontrola: TAB10_U476D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(26:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(146,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (26, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (146, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(26) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(146) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB10_U473D_PRED 

Kontrola: TAB10_U473D_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(R(27:5,6) {sumaKT}) == SUM(B(150,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek v riadku (27, iba stĺpce 5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa 

musí rovnať hodnote bunky (150, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpcoch S(5+6) v riadku R(27) v TAB 10 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(150) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív 

v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U291_A271K 

Kontrola: TAB11_U291_A271K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(105,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (105, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 291 s analytikou 271k v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(105)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U291_A271D 

Kontrola: TAB11_U291_A271D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(99,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (99, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 291 s analytikou 271d v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(99)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A311K 

Kontrola: TAB11_U391_A311K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(61,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (61, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 311k v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(61)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB11_U391_A311D 

Kontrola: TAB11_U391_A311D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(49,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (49, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 311d v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(49)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A314 

Kontrola: TAB11_U391_A314  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(64,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (64, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 314 v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(64)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A315K 

Kontrola: TAB11_U391_A315K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(65,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (65, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 315k v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(65)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A315D 

Kontrola: TAB11_U391_A315D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(52,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (52, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 315d v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(52)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A318 

Kontrola: TAB11_U391_A318  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(68,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (68, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 318 v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(52)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A319 

Kontrola: TAB11_U391_A319  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(69,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (69, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 319 v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(69)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A345 

Kontrola: TAB11_U391_A345  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(75,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (75, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 345 v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(75)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A372 

Kontrola: TAB11_U391_A372  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(84,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (84, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 372 v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(84)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A374K 

Kontrola: TAB11_U391_A374K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(78,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (78, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 374k v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(78)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A374D 

Kontrola: TAB11_U391_A374D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(56,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (56, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 374d v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(56)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB11_U391_A378K 

Kontrola: TAB11_U391_A378K  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(81,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (81, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 378k v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(81)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB11_U391_A378D 

Kontrola: TAB11_U391_A378D  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(59,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "11. Opravné položky (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (59, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 391 s analytikou 378d v stĺpci S(8) v tabuľke 11. Opravné položky (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(59)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB12_U459 

Kontrola: TAB12_U459  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(129,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (129, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 459d v stĺpci S(8) v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(129)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB12_U323_U451 

Kontrola: TAB12_U323_U451  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(130,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (130, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtov 323z + 451k v stĺpci S(8) v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(130)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB12_U323_U459 

Kontrola: TAB12_U323_U459  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(131,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (131, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtov 323o + 459k v stĺpci S(8) v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(131)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB12_U451_INE 

Kontrola: TAB12_U451_INE  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF2 <= SUM(B(128,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota SumIfMethod2 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (128, 5) tabuľky "Strana 

pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 451d v stĺpci S(8) v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(128)_S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB15_U063 

Kontrola: TAB15_U063  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(zostatokBeznyOCSpolu) {sumaKT}) == SUM(B(27,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) tabuľky "15. Realizovateľné CP" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (27, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 063 v stĺpci S(7) v riadku Spolu v TAB 15 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(27) v stĺpci S(1) v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB15_U096_063 

Kontrola: TAB15_U096_063  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) {sumaKT}) == SUM(B(27,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) tabuľky "15. Realizovateľné CP" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (27, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 065 v stĺpci S(13) v riadku Spolu v TAB 15 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(27) v stĺpci S(2) v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB16_U065 

Kontrola: TAB16_U065  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(zostatokBeznyOCSpolu) {sumaKT}) == SUM(B(28,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) tabuľky "16. Dlhové cenné papiere (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (28, 1) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 065 v stĺpci S(9) v riadku Spolu v TAB 16 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(28) v stĺpci S(1) v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB16_U096_065 

Kontrola: TAB16_U096_065  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) {sumaKT}) == SUM(B(28,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) tabuľky "16. Dlhové cenné papiere (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(28, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 065 v stĺpci S(15) v riadku Spolu v TAB 16 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(28) v stĺpci S(2) v 

Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB17_U066 

Kontrola: TAB17_U066  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucet:U066:zostatokBeznyOC {sumaKT}) <= SUM(B(29,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U066 tabuľky "17. Dlhodobé pôžičky 

(mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (29, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 066 v tabuľke 17. Dlhodobé pôžičky (mimo KC) stĺpec S(7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(29)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB17_U067 

Kontrola: TAB17_U067  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucet:U067:zostatokBeznyOC {sumaKT}) <= SUM(B(30,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U067 tabuľky "17. Dlhodobé pôžičky 

(mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (30, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 067 v tabuľke 17. Dlhodobé pôžičky (mimo KC) stĺpec S(7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(30)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB17_U096_066 

Kontrola: TAB17_U096_066  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucet:U066:opravnaPolozkaBeznaOP {sumaKT}) <= SUM(B(29,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U066 tabuľky "17. Dlhodobé 

pôžičky (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (29, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 066 v tabuľke 17. Dlhodobé pôžičky (mimo KC) stĺpec S(13) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(29)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB17_U096_067 

Kontrola: TAB17_U096_067  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucet:U067:opravnaPolozkaBeznaOP {sumaKT}) <= SUM(B(30,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U067 tabuľky "17. Dlhodobé 

pôžičky (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (30, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 067 v tabuľke 17. Dlhodobé pôžičky (mimo KC) stĺpec S(13) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(30)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB18_U043 

Kontrola: TAB18_U043  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(zostatokBeznyOCSpolu) {sumaKT}) <= SUM(B(32,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokBeznyOCSpolu) tabuľky "18. Obstaranie DFM (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky 

(32, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 043 v stĺpci S(5) v tabuľke 18. Obstaranie DFM (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(32)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB18_U096_043 

Kontrola: TAB18_U096_043  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) {sumaKT}) <= SUM(B(32,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (opravnaPolozkaBeznaOPSpolu) tabuľky "18. Obstaranie DFM (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota 

bunky (32, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 043 v stĺpci S(16) v tabuľke 18. Obstaranie DFM (v rámci KC) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný 

hodnote v bunke R(32)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB19_ODLOZ_DAN_POHLADAVKA 

Kontrola: TAB19_ODLOZ_DAN_POHLADAVKA  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaKT}) <= SUM(B(59,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (59, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(1) v stĺpci S(1) v TAB 19 ("{sumaKT}") musí byť nižšia nanajvýš rovná hodnote v riadku R(59) v stĺpci S(1) v tabuľke Strana 

aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB19_ODLOZ_DAN_POHLADAVKA_PRED 

Kontrola: TAB19_ODLOZ_DAN_POHLADAVKA_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaKT}) <= SUM(B(59,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (59, 4) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(1) v stĺpci S(2) v TAB 19 ("{sumaKT}") musí byť nižšia nanajvýš rovná hodnote v riadku R(59) v stĺpci S(4) v tabuľke Strana 

aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB19_ODLOZ_DAN_ZAVAZOK 

Kontrola: TAB19_ODLOZ_DAN_ZAVAZOK  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(2,1) {sumaKT}) <= SUM(B(149,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 1) tabuľky "19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (149, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(2) v stĺpci S(1) v TAB 19 ("{sumaKT}") musí byť nižšia nanajvýš rovná hodnote v riadku R(149) v tabuľke Strana pasív v stĺpci 

S(5) v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB19_ODLOZ_DAN_ZAVAZOK_PRED 

Kontrola: TAB19_ODLOZ_DAN_ZAVAZOK_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaKT}) <= SUM(B(149,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (149, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(2) v stĺpci S(2) v TAB 19 ("{sumaKT}") musí byť nižšia nanajvýš rovná hodnote v riadku R(149) v tabuľke Strana pasív v stĺpci 

S(6) v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U414_PRED 

Kontrola: TAB20_U414_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaKT}) == SUM(B(118,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (118, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(3) v stĺpci S(1) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(118) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U414 

Kontrola: TAB20_U414  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,5) {sumaKT}) == SUM(B(118,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (118, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(3) v stĺpci S(5) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(118) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U415_PRED 

Kontrola: TAB20_U415_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaKT}) == SUM(B(119,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (119, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(6) v stĺpci S(1) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(119) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 
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TAB20_U415 

Kontrola: TAB20_U415  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,5) {sumaKT}) == SUM(B(119,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (119, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(6) v stĺpci S(5) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(119) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U421_PRED 

Kontrola: TAB20_U421_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,1) {sumaKT}) == SUM(B(121,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (121, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(8) v stĺpci S(1) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(121) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U421 

Kontrola: TAB20_U421  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,5) {sumaKT}) == SUM(B(121,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (121, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(8) v stĺpci S(5) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(121) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U427_PRED 

Kontrola: TAB20_U427_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(13,1) {sumaKT}) == SUM(B(122,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (122, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(13) v stĺpci S(1) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(122) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U427 

Kontrola: TAB20_U427  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(13,5) {sumaKT}) == SUM(B(122,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (122, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(13) v stĺpci S(5) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(122) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U428_PRED 

Kontrola: TAB20_U428_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(23,1) {sumaKT}) == SUM(B(124,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (124, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(23) v stĺpci S(1) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(124) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_U428 

Kontrola: TAB20_U428  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(23,5) {sumaKT}) == SUM(B(124,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (124, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(23) v stĺpci S(5) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(124) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_VH 

Kontrola: TAB20_VH  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(26,1) {sumaKT}) == SUM(B(125,6) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (125, 6) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(26) v stĺpci S(1) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(125) v stĺpci S(6) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB20_VH_PRED 

Kontrola: TAB20_VH_PRED  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(26,5) {sumaKT}) == SUM(B(125,5) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (125, 5) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v riadku R(26) v stĺpci S(5) v TAB 20 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(125) v stĺpci S(5) v tabuľke Strana pasív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB13_TAB14_U061 

Kontrola: TAB13_TAB14_U061  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucet:U061:zostatokBeznyOC) + SUMIF((ucet:U061:zostatokBeznyOC) ) == SUM(B(aktiva.25,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U061 a sumáru buniek stĺpca 

(zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U061 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (25, 1) tabuľky "" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 061 v tabuľkách 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(8), 14. Majetkové podiely (mimo KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") sa 

musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB13_TAB14_U062 

Kontrola: TAB13_TAB14_U062  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucet:U062:zostatokBeznyOC) + SUMIF((ucet:U062:zostatokBeznyOC) ) == SUM(B(aktiva.26,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U062 a sumáru buniek stĺpca 

(zostatokBeznyOC) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U062 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (26, 1) tabuľky "" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 062 v tabuľkách 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(8), 14. Majetkové podiely (mimo KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") sa 

musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TAB13_TAB14_U096_061 

Kontrola: TAB13_TAB14_U096_061  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucet:U061:opravnaPolozkaBeznaOP) + SUMIF((ucet:U061:opravnaPolozkaBeznaOP) ) == SUM(B(aktiva.25,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U061 a sumáru buniek 

stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U061 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(25, 2) tabuľky "" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 061 v tabuľkách 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(17), 14. Majetkové podiely (mimo KC) stĺpec S(14) 

("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TAB13_TAB14_U096_062 

Kontrola: TAB13_TAB14_U096_062  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucet:U062:opravnaPolozkaBeznaOP) + SUMIF((ucet:U062:opravnaPolozkaBeznaOP) ) == SUM(B(aktiva.26,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U062 a sumáru buniek 

stĺpca (opravnaPolozkaBeznaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucet) hodnotu U062 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(26, 2) tabuľky "" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 096 pre účet 062 v tabuľkách 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(17), 14. Majetkové podiely (mimo KC) stĺpec S(14) 

("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 <-> IUZ_VZAS (40) 

Počet medzivýkazových kontrol: 40 

TAB5_U518H 

Kontrola: TAB5_U518H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,1) {sumaKT}) == SUM(B(10,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 1) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (10, 1) tabuľky 

"Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S(1) v riadku Spolu v TAB 5 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(10) v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS 

("{sumaVzas}")" 

 

TAB5_U518P 

Kontrola: TAB5_U518P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,2) {sumaKT}) == SUM(B(10,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 2) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (10, 2) tabuľky 

"Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S(2) v riadku Spolu v TAB 5 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(10) v stĺpci S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS 

("{sumaVzas}")" 

 

TAB6_U548H 

Kontrola: TAB6_U548H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaKT}) == SUM(B(27,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(27, 1) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S(1) v riadku Spolu v TAB 6 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(27) v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS 

("{sumaVzas}")" 

 

TAB6_U548P 

Kontrola: TAB6_U548P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaKT}) == SUM(B(27,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(27, 2) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S(2) v riadku Spolu v TAB 6 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(27) v stĺpci S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS 

("{sumaVzas}")" 

 

TAB7_U568H 

Kontrola: TAB7_U568H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaKT}) == SUM(B(47,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (47, 1) tabuľky 

"Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S(1) v riadku Spolu v TAB 7 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(47) v stĺpci S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS 

("{sumaVzas}")" 
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TAB7_U568P 

Kontrola: TAB7_U568P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaKT}) == SUM(B(47,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (47, 2) tabuľky 

"Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S(2) v riadku Spolu v TAB 7 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(47) v stĺpci S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS 

("{sumaVzas}")" 

 

TAB8_U648H 

Kontrola: TAB8_U648H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaKT}) == SUM(B(89,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (89, 

1) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S(1) v riadku Spolu v TAB 8 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(89) v stĺpci S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS 

("{sumaVzas}")" 

 

TAB8_U648P 

Kontrola: TAB8_U648P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaKT}) == SUM(B(89,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (89, 

2) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v stĺpci S(2) v riadku Spolu v TAB 8 ("{sumaKT}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(89) v stĺpci S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS 

("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U552H 

Kontrola: TAB12_U552H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucetTvorba:P1:hodnotaTvorba {sumaKT}) <= SUM(B(32,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P1 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" 

výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (32, 1) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 552h v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(3) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(32)_S(1) 

v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U552P 

Kontrola: TAB12_U552P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucetTvorba:P2:hodnotaTvorba {sumaKT}) <= SUM(B(32,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P2 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" 

výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (32, 2) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 552p v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(3) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(32)_S(2) 

v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U553H 

Kontrola: TAB12_U553H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucetTvorba:P3:hodnotaTvorba {sumaKT}) <= SUM(B(33,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P3 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" 

výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (33, 1) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 
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Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 553h v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(3) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(33)_S(1) 

v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U553P 

Kontrola: TAB12_U553P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucetTvorba:P4:hodnotaTvorba {sumaKT}) <= SUM(B(33,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P4 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" 

výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (33, 2) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 553p v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(3) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(33)_S(2) 

v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U554H 

Kontrola: TAB12_U554H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucetTvorba:P5:hodnotaTvorba {sumaKT}) <= SUM(B(37,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P5 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" 

výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (37, 1) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 554h v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(3) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(37)_S(1) 

v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U554P 

Kontrola: TAB12_U554P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucetTvorba:P6:hodnotaTvorba {sumaKT}) <= SUM(B(37,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P6 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" 

výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (37, 2) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 554p v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(3) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(37)_S(2) 

v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U574H 

Kontrola: TAB12_U574H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucetTvorba:P7:hodnotaTvorba {sumaKT}) <= SUM(B(51,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P7 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" 

výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (51, 1) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 574h v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(3) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(51)_S(1) 

v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U574P 

Kontrola: TAB12_U574P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: SUMIF((ucetTvorba:P8:hodnotaTvorba {sumaKT}) <= SUM(B(51,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P8 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" 

výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (51, 2) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 574p v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(3) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(51)_S(2) 

v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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TAB12_U652H 

Kontrola: TAB12_U652H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetPouzitie:P1:hodnotaPouzitie) + SUMIF((ucetZrusenie:P1:hodnotaZrusenie) ) <= SUM(B(92,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetPouzitie) hodnotu P1 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P1 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia 

rovná ako hodnota bunky (92, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 652h v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(5+7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(92)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U652P 

Kontrola: TAB12_U652P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetPouzitie:P2:hodnotaPouzitie) + SUMIF((ucetZrusenie:P2:hodnotaZrusenie) ) <= SUM(B(92,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetPouzitie) hodnotu P2 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P2 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia 

rovná ako hodnota bunky (92, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 652p v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(5+7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(92)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U653H 

Kontrola: TAB12_U653H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetPouzitie:P3:hodnotaPouzitie) + SUMIF((ucetZrusenie:P3:hodnotaZrusenie) ) <= SUM(B(93,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetPouzitie) hodnotu P3 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P3 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia 

rovná ako hodnota bunky (93, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 653h v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(5+7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(93)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U653P 

Kontrola: TAB12_U653P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetPouzitie:P4:hodnotaPouzitie) + SUMIF((ucetZrusenie:P4:hodnotaZrusenie) ) <= SUM(B(93,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetPouzitie) hodnotu P4 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P4 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia 

rovná ako hodnota bunky (93, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 653p v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(5+7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(93)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U654H 

Kontrola: TAB12_U654H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetPouzitie:P5:hodnotaPouzitie) + SUMIF((ucetZrusenie:P5:hodnotaZrusenie) ) <= SUM(B(97,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetPouzitie) hodnotu P5 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P5 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia 

rovná ako hodnota bunky (97, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 654h v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(5+7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(97)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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TAB12_U654P 

Kontrola: TAB12_U654P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetPouzitie:P6:hodnotaPouzitie) + SUMIF((ucetZrusenie:P6:hodnotaZrusenie) ) <= SUM(B(97,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetPouzitie) hodnotu P6 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P6 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia 

rovná ako hodnota bunky (97, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 654p v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(5+7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(97)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U674H 

Kontrola: TAB12_U674H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetPouzitie:P7:hodnotaPouzitie) + SUMIF((ucetZrusenie:P7:hodnotaZrusenie) ) <= SUM(B(111,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetPouzitie) hodnotu P7 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P7 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia 

rovná ako hodnota bunky (111, 1) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 674h v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(5+7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(111)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB12_U674P 

Kontrola: TAB12_U674P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetPouzitie:P8:hodnotaPouzitie) + SUMIF((ucetZrusenie:P8:hodnotaZrusenie) ) <= SUM(B(111,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaPouzitie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetPouzitie) hodnotu P8 a sumáru buniek stĺpca 

(hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P8 tabuľky "12. Rezervy (v rámci KC)" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia 

rovná ako hodnota bunky (111, 2) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 674p v tabuľke 12. Rezervy (v rámci KC) v stĺpci S(5+7) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke 

R(111)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U557H 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U557H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorba:P1:hodnotaTvorba) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P1:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P1:hodnotaTvorbaOP) ) <= 

SUM(B(naklady.34,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P1 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P1 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek 

nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P1 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (34, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz 

ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 557h v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(3), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(11), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(34)_S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U557P 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U557P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorba:P2:hodnotaTvorba) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P2:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P2:hodnotaTvorbaOP) ) <= 

SUM(B(naklady.34,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P2 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P2 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek 

nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P2 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (34, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz 

ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 557p v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(3), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(11), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(34)_S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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TAB11_TAB13_TAB18_U558H 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U558H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorba:P3:hodnotaTvorba) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P3:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P3:hodnotaTvorbaOP) ) <= 

SUM(B(naklady.35,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P3 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P3 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek 

nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P3 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (35, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz 

ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 558h v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(3), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(11), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(35)_S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U558P 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U558P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorba:P4:hodnotaTvorba) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P4:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P4:hodnotaTvorbaOP) ) <= 

SUM(B(naklady.35,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P4 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P4 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek 

nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P4 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (35, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz 

ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 558p v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(3), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(11), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(35)_S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U559H 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U559H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorba:P5:hodnotaTvorba) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P5:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P5:hodnotaTvorbaOP) ) <= 

SUM(B(naklady.38,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P5 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P5 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek 

nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P5 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (38, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz 

ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 559h v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(3), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(11), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(38)_S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U559P 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U559P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorba:P6:hodnotaTvorba) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P6:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P6:hodnotaTvorbaOP) ) <= 

SUM(B(naklady.38,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P6 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P6 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek 

nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P6 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (38, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz 

ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 559p v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(3), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(11), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(38)_S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U579H 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U579H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorba:P7:hodnotaTvorba) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P7:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P7:hodnotaTvorbaOP) ) <= 
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SUM(B(naklady.53,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P7 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P7 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek 

nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P7 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (53, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz 

ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 579h v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(3), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(11), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(53)_S(1) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U579P 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U579P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetTvorba:P8:hodnotaTvorba) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P8:hodnotaTvorbaOP) + SUMIF((ucetTvorbaOP:P8:hodnotaTvorbaOP) ) <= 

SUM(B(naklady.53,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorba) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorba) hodnotu P8 a sumáru buniek 

stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P8 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaTvorbaOP) všetkých položiek 

nadobúdajúcich v stĺpci (ucetTvorbaOP) hodnotu P8 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná ako hodnota bunky (53, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz 

ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 579p v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(3), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(11), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(8) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(53)_S(2) v tabuľke Náklady vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U657H 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U657H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenie:P1:hodnotaZnizenie) + SUMIF((ucetZrusenie:P1:hodnotaZrusenie) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + 

SUMIF((ucetZrusenieOP:P1:hodnotaZrusenieOP) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) ) <= 

SUM(B(vynosy.94,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenie) hodnotu P1 a 

sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P1 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucetZrusenieOP) hodnotu P1 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu P1 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (94, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 657h v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(5+7), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(13), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(10+12) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(94)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U657P 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U657P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenie:P2:hodnotaZnizenie) + SUMIF((ucetZrusenie:P2:hodnotaZrusenie) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P2:hodnotaZnizenieOP) + 

SUMIF((ucetZrusenieOP:P2:hodnotaZrusenieOP) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:P2:hodnotaZnizenieOP) ) <= 

SUM(B(vynosy.94,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenie) hodnotu P2 a 

sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P2 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P2 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucetZrusenieOP) hodnotu P2 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu P2 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (94, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 657p v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(5+7), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(13), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(10+12) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(94)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U658H 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U658H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenie:P3:hodnotaZnizenie) + SUMIF((ucetZrusenie:P3:hodnotaZrusenie) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P3:hodnotaZnizenieOP) + 

SUMIF((ucetZrusenieOP:P3:hodnotaZrusenieOP) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:P3:hodnotaZnizenieOP) ) <= 
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SUM(B(vynosy.95,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenie) hodnotu P3 a 

sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P3 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P3 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucetZrusenieOP) hodnotu P3 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu P3 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (95, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 658h v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(5+7), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(13), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(10+12) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(95)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U658P 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U658P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenie:P4:hodnotaZnizenie) + SUMIF((ucetZrusenie:P4:hodnotaZrusenie) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P4:hodnotaZnizenieOP) + 

SUMIF((ucetZrusenieOP:P4:hodnotaZrusenieOP) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:P4:hodnotaZnizenieOP) ) <= 

SUM(B(vynosy.95,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenie) hodnotu P4 a 

sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P4 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P4 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucetZrusenieOP) hodnotu P4 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu P4 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (95, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 658p v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(5+7), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(13), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(10+12) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(95)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U659H 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U659H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenie:P5:hodnotaZnizenie) + SUMIF((ucetZrusenie:P5:hodnotaZrusenie) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P5:hodnotaZnizenieOP) + 

SUMIF((ucetZrusenieOP:P5:hodnotaZrusenieOP) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:P5:hodnotaZnizenieOP) ) <= 

SUM(B(vynosy.98,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenie) hodnotu P5 a 

sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P5 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P5 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucetZrusenieOP) hodnotu P5 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu P5 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (98, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 659h v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(5+7), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(13), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(10+12) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(98)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U659P 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U659P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenie:P6:hodnotaZnizenie) + SUMIF((ucetZrusenie:P6:hodnotaZrusenie) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P6:hodnotaZnizenieOP) + 

SUMIF((ucetZrusenieOP:P6:hodnotaZrusenieOP) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:P6:hodnotaZnizenieOP) ) <= 

SUM(B(vynosy.98,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenie) hodnotu P6 a 

sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P6 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P6 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucetZrusenieOP) hodnotu P6 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu P6 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (98, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 659p v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(5+7), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(13), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(10+12) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(98)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 
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TAB11_TAB13_TAB18_U679H 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U679H  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenie:P7:hodnotaZnizenie) + SUMIF((ucetZrusenie:P7:hodnotaZrusenie) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P7:hodnotaZnizenieOP) + 

SUMIF((ucetZrusenieOP:P7:hodnotaZrusenieOP) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:P7:hodnotaZnizenieOP) ) <= 

SUM(B(vynosy.113,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenie) hodnotu P7 a 

sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P7 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P7 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucetZrusenieOP) hodnotu P7 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu P7 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (113, 1) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 679h v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(5+7), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(13), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(10+12) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(113)_S(1) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 

TAB11_TAB13_TAB18_U679P 

Kontrola: TAB11_TAB13_TAB18_U679P  blokujúca 

Zber: KB, KB <-> IUZ_ROPO 

Vzorec: ( SUMIF((ucetZnizenie:P8:hodnotaZnizenie) + SUMIF((ucetZrusenie:P8:hodnotaZrusenie) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P8:hodnotaZnizenieOP) + 

SUMIF((ucetZrusenieOP:P8:hodnotaZrusenieOP) + SUMIF((ucetZnizenieOP:P1:hodnotaZnizenieOP) + SUMIF((ucetZrusenieOP:P8:hodnotaZnizenieOP) ) <= 

SUM(B(vynosy.113,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota súčtu súčtu súčtu súčtu súčtu sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenie) hodnotu P8 a 

sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenie) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenie) hodnotu P8 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) 

všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P8 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZrusenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(ucetZrusenieOP) hodnotu P8 a sumáru buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZnizenieOP) hodnotu P1 a sumáru 

buniek stĺpca (hodnotaZnizenieOP) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (ucetZrusenieOP) hodnotu P8 tabuľky "" výkazu Kons. tabuľky musí byť menšia rovná 

ako hodnota bunky (113, 2) tabuľky "" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt účtu 679p v tabuľkách 11. Opravné položky (v rámci KC) - stĺpec S(5+7), 13. Majetkové podiely (v rámci KC) stĺpec S(13), 18. 

Obstaranie DFM (v rámci KC) stĺpec S(10+12) ("{sumaKT}") musí byť menší nanajvýš rovný hodnote v bunke R(113)_S(2) v tabuľke Výnosy vo VZaS ("{sumaVzas}")" 

 



416 

KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 <-> KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 (280) 

Počet medzivýkazových kontrol: 280 

TABULKA1_K1 

Kontrola: TABULKA1_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (1, 1) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v 

TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_K2 

Kontrola: TABULKA1_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (2, 1) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v 

TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_K3 

Kontrola: TABULKA1_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (3, 1) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v 

TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_K4 

Kontrola: TABULKA1_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (4, 1) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v 

TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA1_K5 

Kontrola: TABULKA1_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (5, 1) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v 

TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA1_K6 

Kontrola: TABULKA1_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (6, 1) tabuľky "1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(2) v TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v 

TAB1 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_K1 

Kontrola: TABULKA2_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (1, 1) tabuľky "2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v TAB2 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v 

TAB2 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_K2 

Kontrola: TABULKA2_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (2, 1) tabuľky "2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB2 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v 

TAB2 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_K3 

Kontrola: TABULKA2_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (3, 1) tabuľky "2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v TAB2 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v 

TAB2 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_K1 

Kontrola: TABULKA3_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "3. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (1, 1) tabuľky "3. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v TAB3 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v 

TAB3 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_K2 

Kontrola: TABULKA3_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "3. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (2, 1) tabuľky "3. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB3 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v 

TAB3 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_K1 

Kontrola: TABULKA4_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (1, 1) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v 

TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_K2 

Kontrola: TABULKA4_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (2, 1) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v 

TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_K3 

Kontrola: TABULKA4_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (3, 1) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v 

TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_K4 

Kontrola: TABULKA4_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (4, 1) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v 

TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_K5 

Kontrola: TABULKA4_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (5, 1) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v 

TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA4_K6 

Kontrola: TABULKA4_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (6, 1) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(2) v TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v 

TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA4_K7 

Kontrola: TABULKA4_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať 

hodnote bunky (7, 1) tabuľky "4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(2) v TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(1) v 

TAB4 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K1 

Kontrola: TABULKA5_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K2 

Kontrola: TABULKA5_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K3 

Kontrola: TABULKA5_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K4 

Kontrola: TABULKA5_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K5 

Kontrola: TABULKA5_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K6 

Kontrola: TABULKA5_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K7 

Kontrola: TABULKA5_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K8 

Kontrola: TABULKA5_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K9 

Kontrola: TABULKA5_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 3) tabuľky "5. Náklady 

na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA5_K10 

Kontrola: TABULKA5_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (10, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K11 

Kontrola: TABULKA5_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (11, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K12 

Kontrola: TABULKA5_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (12, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K13 

Kontrola: TABULKA5_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (13, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K14 

Kontrola: TABULKA5_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (14, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K15 

Kontrola: TABULKA5_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (15, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K16 

Kontrola: TABULKA5_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (16, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K17 

Kontrola: TABULKA5_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (17, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K18 

Kontrola: TABULKA5_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (18, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K19 

Kontrola: TABULKA5_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (19, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K20 

Kontrola: TABULKA5_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (20, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA5_K21 

Kontrola: TABULKA5_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (21, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K22 

Kontrola: TABULKA5_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (22, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA5_K23 

Kontrola: TABULKA5_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 4) tabuľky "5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (23, 3) tabuľky "5. 

Náklady na služby (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(4) v TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(3) v 

TAB5 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_K1 

Kontrola: TABULKA6_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 

3) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(4) v TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v 

TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_K2 

Kontrola: TABULKA6_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 

3) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(4) v TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v 

TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_K3 

Kontrola: TABULKA6_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 

3) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(4) v TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v 

TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_K4 

Kontrola: TABULKA6_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 

3) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(4) v TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v 

TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_K5 

Kontrola: TABULKA6_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 

3) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(4) v TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v 

TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA6_K6 

Kontrola: TABULKA6_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 

3) tabuľky "6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(4) v TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(3) v 

TAB6 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_K1 

Kontrola: TABULKA7_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) tabuľky "7. 

Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(4) v TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v 

TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_K2 

Kontrola: TABULKA7_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) tabuľky "7. 

Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(4) v TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v 

TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA7_K3 

Kontrola: TABULKA7_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) tabuľky "7. 

Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(4) v TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v 

TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_K4 

Kontrola: TABULKA7_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) tabuľky "7. 

Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(4) v TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v 

TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_K5 

Kontrola: TABULKA7_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) tabuľky "7. 

Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(4) v TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v 

TAB7 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_K1 

Kontrola: TABULKA8_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 

3) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(4) v TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v 

TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_K2 

Kontrola: TABULKA8_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 

3) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(4) v TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v 

TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_K3 

Kontrola: TABULKA8_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 

3) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(4) v TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v 

TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_K4 

Kontrola: TABULKA8_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 

3) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(4) v TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v 

TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_K5 

Kontrola: TABULKA8_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 

3) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(4) v TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v 

TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_K6 

Kontrola: TABULKA8_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 

3) tabuľky "8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(4) v TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(3) v 

TAB8 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K1 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K2 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_NAD_5_K3 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K4 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K5 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K6 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K7 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K8 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K9 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 

1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K10 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(10, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K11 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(11, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K12 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(12, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K13 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(13, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_NAD_5_K14 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(14, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K15 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(15, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K16 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(16, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K17 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(17, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K18 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(18, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K19 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(19, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K20 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(20, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K21 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(21, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K22 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(22, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K23 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(23, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_NAD_5_K24 

Kontrola: TABULKA9_NAD_5_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 5) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(24, 1) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(5) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(1) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_DO_5_K1 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K2 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K3 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K4 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K5 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K6 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K7 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K8 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K9 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 

2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K10 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(10, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K11 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(11, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_DO_5_K12 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(12, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K13 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(13, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K14 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(14, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K15 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(15, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K16 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(16, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K17 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(17, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K18 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(18, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K19 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(19, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K20 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(20, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K21 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(21, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K22 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(22, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_DO_5_K23 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(23, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_5_K24 

Kontrola: TABULKA9_DO_5_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 6) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(24, 2) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(6) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(2) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K1 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K2 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K3 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K4 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K5 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K6 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K7 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K8 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K9 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 

3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_DO_SP_K10 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(10, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K11 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(11, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K12 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(12, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K13 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(13, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K14 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(14, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K15 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(15, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K16 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(16, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K17 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(17, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K18 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(18, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K19 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(19, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K20 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(20, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_DO_SP_K21 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(21, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K22 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(22, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K23 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(23, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DO_SP_K24 

Kontrola: TABULKA9_DO_SP_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 7) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(24, 3) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(7) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K1 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K2 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K3 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K4 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K5 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K6 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K7 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_PO_SP_K8 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K9 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 

4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K10 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(10, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K11 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(11, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K12 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(12, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K13 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(13, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K14 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(14, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K15 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(15, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(4) v 

TAB9 v S(4) v TAB9solidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K16 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(16, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K17 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(17, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K18 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(18, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_PO_SP_K19 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(19, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K20 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(20, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K21 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(21, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K22 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(22, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K23 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(23, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_PO_SP_K24 

Kontrola: TABULKA9_PO_SP_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 8) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky 

(24, 4) tabuľky "9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(8) v TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(4) v 

TAB9 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K1 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K2 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K3 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K4 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K5 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_NAD_5_K6 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K7 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K8 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K9 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 1) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K10 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (10, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K11 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (11, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K12 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (12, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K13 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (13, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K14 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (14, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K15 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (15, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K16 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (16, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_NAD_5_K17 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (17, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K18 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (18, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K19 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (19, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K20 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (20, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K21 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (21, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K22 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (22, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K23 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (23, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K24 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (24, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K25 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K25  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (25, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K26 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K26  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (26, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_NAD_5_K27 

Kontrola: TABULKA10_NAD_5_K27  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,5) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 5) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (27, 

1) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(5) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(1) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_DO_5_K1 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K2 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K3 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K4 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K5 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K6 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K7 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K8 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K9 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 2) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K10 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (10, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K11 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (11, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 



451 

TABULKA10_DO_5_K12 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (12, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K13 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (13, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K14 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (14, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K15 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (15, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K16 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (16, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K17 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (17, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K18 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (18, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K19 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (19, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K20 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (20, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K21 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (21, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K22 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (22, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_DO_5_K23 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (23, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K24 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (24, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K25 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K25  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (25, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K26 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K26  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (26, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_5_K27 

Kontrola: TABULKA10_DO_5_K27  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,2) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 6) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (27, 

2) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(6) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(2) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K1 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K2 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K3 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K4 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K5 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K6 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_DO_SP_K7 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K8 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K9 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 3) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K10 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (10, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K11 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (11, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K12 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (12, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 



456 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K13 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (13, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K14 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (14, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K15 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (15, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K16 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (16, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K17 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (17, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 



457 

TABULKA10_DO_SP_K18 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (18, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K19 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (19, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K20 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (20, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K21 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (21, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K22 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (22, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K23 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (23, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K24 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (24, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K25 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K25  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (25, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K26 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K26  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (26, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_DO_SP_K27 

Kontrola: TABULKA10_DO_SP_K27  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,7) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 7) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (27, 

3) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(7) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K1 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (1, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_PO_SP_K2 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (2, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K3 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K3  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (3, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K4 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (4, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K5 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (5, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K6 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K6  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (6, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K7 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K7  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (7, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K8 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K8  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (8, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K9 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (9, 4) 

tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K10 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (10, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K11 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (11, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K12 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (12, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_PO_SP_K13 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K13  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (13, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K14 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (14, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K15 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (15, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(4) v 

TAB10 v S(4) v TAB10solidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K16 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (16, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K17 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (17, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K18 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (18, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K19 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (19, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K20 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (20, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K21 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (21, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K22 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K22  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (22, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K23 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K23  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (23, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA10_PO_SP_K24 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (24, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K25 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K25  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (25, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K26 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K26  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (26, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_PO_SP_K27 

Kontrola: TABULKA10_PO_SP_K27  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,8) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,4) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 8) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote bunky (27, 

4) tabuľky "10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(8) v TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(4) v 

TAB10 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K1 

Kontrola: TABULKA19_K1  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote 

bunky (1, 1) tabuľky "19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v TAB19 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v 

TAB19 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K2 

Kontrola: TABULKA19_K2  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí rovnať hodnote 

bunky (2, 1) tabuľky "19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v TAB19 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v 

TAB19 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K4 

Kontrola: TABULKA20_K4  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (4, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K5 

Kontrola: TABULKA20_K5  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (5, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K9 

Kontrola: TABULKA20_K9  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (9, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K10 

Kontrola: TABULKA20_K10  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (10, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K11 

Kontrola: TABULKA20_K11  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (11, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA20_K12 

Kontrola: TABULKA20_K12  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (12, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K14 

Kontrola: TABULKA20_K14  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (14, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K15 

Kontrola: TABULKA20_K15  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (15, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K16 

Kontrola: TABULKA20_K16  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (16, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K17 

Kontrola: TABULKA20_K17  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (17, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K18 

Kontrola: TABULKA20_K18  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (18, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K19 

Kontrola: TABULKA20_K19  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (19, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K20 

Kontrola: TABULKA20_K20  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (20, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K21 

Kontrola: TABULKA20_K21  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (21, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K24 

Kontrola: TABULKA20_K24  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (24, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K25 

Kontrola: TABULKA20_K25  blokujúca 

Zber: KB <-> KB (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 1) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky sa musí 

rovnať hodnote bunky (25, 5) tabuľky "20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)" výkazu Kons. tabuľky 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(1) v TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(5) v 

TAB20 vo výkaze Konsolidačné tabuľky 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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KUZ_POZNAMKY_2017 <-> KUZ_POZNAMKY_2017 (215) 

Počet medzivýkazových kontrol: 215 

TABULKA2_BRUTTO_1 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 5) tabuľky "Tabuľka č. 2 - 

Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_2 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 5) tabuľky "Tabuľka č. 2 - 

Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_3 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 5) tabuľky "Tabuľka č. 2 - 

Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_4 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 5) tabuľky "Tabuľka č. 2 - 

Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_5 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 5) tabuľky "Tabuľka č. 2 - 

Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_BRUTTO_6 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 5) tabuľky "Tabuľka č. 2 - 

Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_7 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 5) tabuľky "Tabuľka č. 2 - 

Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_8 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 5) tabuľky "Tabuľka č. 2 - 

Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_10 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_11 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_12 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_13 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_14 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_15 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_15  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_16 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_16  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_17 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_17  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_BRUTTO_18 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_18  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_19 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_19  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_20 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_20  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_21 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_21  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_23 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_23  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_24 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_24  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_25 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_25  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_26 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_26  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_27 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_27  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_28 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_28  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(28,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(28)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(28)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_BRUTTO_29 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_29  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(29,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(29)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(29)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_BRUTTO_30 

Kontrola: TABULKA2_BRUTTO_30  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(30,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(30,5) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 1) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 5) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(30)_S(1) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(30)_S(5) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_1 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 10) tabuľky "Tabuľka č. 2 

- Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_2 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 10) tabuľky "Tabuľka č. 2 

- Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_3 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 10) tabuľky "Tabuľka č. 2 

- Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_4 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 10) tabuľky "Tabuľka č. 2 

- Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_5 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 10) tabuľky "Tabuľka č. 2 

- Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_6 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 10) tabuľky "Tabuľka č. 2 

- Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_7 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 10) tabuľky "Tabuľka č. 2 

- Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_8 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 10) tabuľky "Tabuľka č. 2 

- Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_10 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_11 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_OPRAVKY_12 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_13 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_14 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_15 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_15  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_16 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_16  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_17 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_17  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_18 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_18  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_19 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_19  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_20 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_20  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_21 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_21  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_23 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_23  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_OPRAVKY_24 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_24  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_25 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_25  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_26 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_26  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_27 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_27  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_28 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_28  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(28,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(28)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(28)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_29 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_29  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(29,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(29)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(29)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPRAVKY_30 

Kontrola: TABULKA2_OPRAVKY_30  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(30,6) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(30,10) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 6) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 10) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(30)_S(6) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(30)_S(10) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_1 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 15) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_2 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 15) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_3 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 15) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_4 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 15) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_OPR_POLOZKY_5 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 15) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_6 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 15) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_7 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 15) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_8 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 15) tabuľky "Tabuľka č. 

2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_10 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_11 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_12 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_13 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_14 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_15 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_15  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_16 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_16  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_OPR_POLOZKY_17 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_17  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_18 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_18  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_19 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_19  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_20 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_20  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_21 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_21  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_23 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_23  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_24 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_24  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(24,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(24)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(24)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_25 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_25  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(25,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(25)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(25)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_26 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_26  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(26,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(26)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(26)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_27 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_27  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(27,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(27)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(27)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_28 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_28  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(28,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (28, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(28)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(28)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA2_OPR_POLOZKY_29 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_29  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(29,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(29)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(29)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA2_OPR_POLOZKY_30 

Kontrola: TABULKA2_OPR_POLOZKY_30  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(30,11) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(30,15) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 11) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 15) tabuľky "Tabuľka 

č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(30)_S(11) v KTAB2 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(30)_S(15) v KTAB2 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA3_VL_IM 

Kontrola: TABULKA3_VL_IM  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(A(hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) {sumaPoznamky1}) == SUM(A(hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaPredSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

atribútu (hodnotaVlastnehoImaniaBeznaSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota vlastného imania 20xx-1 v riadku Spolu v stĺpci S(9) v KTAB 3 ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote vlastného imania 20xx v 

riadku Spolu v stĺpci S(8) v KTAB3 v Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")" 

 

TABULKA7_112 

Kontrola: TABULKA7_112  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_112:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_112:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_112 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 

hodnotu Ucet_112 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 191|112 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 191|112 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_119 

Kontrola: TABULKA7_119  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_119:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_119:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_119 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 

hodnotu Ucet_119 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 191|119 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 191|119 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_121 

Kontrola: TABULKA7_121  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_121:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_121:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 
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Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_121 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 

hodnotu Ucet_121 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 192|121 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 192|121 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_122 

Kontrola: TABULKA7_122  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_122:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_122:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_122 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 

hodnotu Ucet_122 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 193|122 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 193|122 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_123 

Kontrola: TABULKA7_123  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_123:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_123:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_123 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 

hodnotu Ucet_123 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 194|123 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 194|123 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_124 

Kontrola: TABULKA7_124  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_124:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_124:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_124 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 

hodnotu Ucet_124 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 195|124 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 195|124 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_132 

Kontrola: TABULKA7_132  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_132:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_132:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_132 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 

hodnotu Ucet_132 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 196|132 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 196|132 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_133 

Kontrola: TABULKA7_133  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_133:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_133:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_133 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 
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hodnotu Ucet_133 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 196|133 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 196|133 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA7_139 

Kontrola: TABULKA7_139  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_139:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_139:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_139 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné 

položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) 

hodnotu Ucet_139 tabuľky "Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 196|139 v stĺpci S(1) v KTAB7 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 196|139 v stĺpci S(5) v KTAB7 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_311 

Kontrola: TABULKA8_311  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_311:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_311:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_311 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_311 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|311 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|311 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_312 

Kontrola: TABULKA8_312  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_312:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_312:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_312 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_312 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|312 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|312 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_313 

Kontrola: TABULKA8_313  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_313:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_313:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_313 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_313 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|313 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|313 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_314 

Kontrola: TABULKA8_314  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_314:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_314:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_314 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_314 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|314 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|314 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_315 

Kontrola: TABULKA8_315  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_315:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_315:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_315 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_315 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|315 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|315 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_316 

Kontrola: TABULKA8_316  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_316:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_316:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_316 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_316 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|316 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|316 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_317 

Kontrola: TABULKA8_317  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_317:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_317:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_317 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_317 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|317 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|317 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_318 

Kontrola: TABULKA8_318  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_318:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_318:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_318 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_318 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|318 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|318 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_319 

Kontrola: TABULKA8_319  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_319:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_319:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_319 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_319 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|319 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|319 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 



486 

 

TABULKA8_335 

Kontrola: TABULKA8_335  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_335:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_335:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_335 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_335 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|335 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|335 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_336 

Kontrola: TABULKA8_336  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_336:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_336:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_336 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_336 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|336 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|336 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_341 

Kontrola: TABULKA8_341  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_341:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_341:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_341 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_341 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|341 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|341 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_342 

Kontrola: TABULKA8_342  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_342:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_342:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_342 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_342 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|342 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|342 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_343 

Kontrola: TABULKA8_343  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_343:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_343:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_343 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_343 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|343 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|343 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA8_345 

Kontrola: TABULKA8_345  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_345:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_345:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_345 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_345 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|345 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|345 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_369 

Kontrola: TABULKA8_369  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_369:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_369:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_369 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_369 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|369 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|369 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_371 

Kontrola: TABULKA8_371  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_371:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_371:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_371 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_371 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|371 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|371 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_372 

Kontrola: TABULKA8_372  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_372:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_372:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_372 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_372 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|372 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|372 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_373 

Kontrola: TABULKA8_373  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_373:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_373:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_373 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_373 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|373 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|373 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA8_374 

Kontrola: TABULKA8_374  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_374:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_374:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_374 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_374 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|374 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|374 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_375 

Kontrola: TABULKA8_375  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_375:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_375:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_375 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_375 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|375 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|375 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_376 

Kontrola: TABULKA8_376  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_376:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_376:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_376 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_376 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|376 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|376 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA8_378 

Kontrola: TABULKA8_378  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUMIF((cisloUctu:Ucet_378:zostatokPred {sumaPoznamky1}) == SUMIF((cisloUctu:Ucet_378:zostatokBezny {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru buniek stĺpca (zostatokPred) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci (cisloUctu) hodnotu Ucet_378 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné 

položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru buniek stĺpca (zostatokBezny) všetkých položiek nadobúdajúcich v stĺpci 

(cisloUctu) hodnotu Ucet_378 tabuľky "Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota účtu 391|378 v stĺpci S(1) v KTAB8 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote účtu 391|378 v stĺpci S(5) v KTAB8 v 

Pozn Tab 20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_DLHODOBE_DO_5 

Kontrola: TABULKA9_DLHODOBE_DO_5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) tabuľky 

"Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v KTAB9 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v KTAB9 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA9_DLHODOBE_NAD_5 

Kontrola: TABULKA9_DLHODOBE_NAD_5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) tabuľky 

"Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v KTAB9 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v KTAB9 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_KRATKODOBE_DO_SP 

Kontrola: TABULKA9_KRATKODOBE_DO_SP  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) tabuľky 

"Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v KTAB9 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v KTAB9 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA9_KRATKODOBE_PO_SP 

Kontrola: TABULKA9_KRATKODOBE_PO_SP  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) tabuľky 

"Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v KTAB9 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v KTAB9 v Pozn Tab 20xx-

1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_K1 

Kontrola: TABULKA10_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka  

č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v KTAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v KTAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_K2 

Kontrola: TABULKA10_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka  

č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v KTAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v KTAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_K3 

Kontrola: TABULKA10_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka  

č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v KTAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v KTAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_K4 

Kontrola: TABULKA10_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka  

č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v KTAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v KTAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_K5 

Kontrola: TABULKA10_K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka  

č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v KTAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v KTAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA10_K6 

Kontrola: TABULKA10_K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka  

č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(2) v KTAB10 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v KTAB10 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA11_K1 

Kontrola: TABULKA11_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 

11 - Príjmy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v KTAB11 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v KTAB11 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA11_K2 

Kontrola: TABULKA11_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 

11 - Príjmy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v KTAB11 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v KTAB11 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA11_K3 

Kontrola: TABULKA11_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 

11 - Príjmy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v KTAB11 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v KTAB11 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA13_DLHODOBE_REK 

Kontrola: TABULKA13_DLHODOBE_REK  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 6) tabuľky "Tabuľka č. 13 - 

Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(1) v KTAB13 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(6) v KTAB13 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA13_DLHODOBE_NAK 

Kontrola: TABULKA13_DLHODOBE_NAK  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 6) tabuľky "Tabuľka č. 13 - 

Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(1) v KTAB13 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(6) v KTAB13 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA13_DLHODOBE_INE 

Kontrola: TABULKA13_DLHODOBE_INE  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 6) tabuľky "Tabuľka č. 13 - 

Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(1) v KTAB13 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(6) v KTAB13 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA13_KRATKODOBE_REK 

Kontrola: TABULKA13_KRATKODOBE_REK  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 6) tabuľky "Tabuľka č. 13 - 

Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(1) v KTAB13 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(6) v KTAB13 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA13_KRATKODOBE_NAK 

Kontrola: TABULKA13_KRATKODOBE_NAK  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 6) tabuľky "Tabuľka č. 13 - 

Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(1) v KTAB13 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(6) v KTAB13 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA13_KRATKODOBE_INE 

Kontrola: TABULKA13_KRATKODOBE_INE  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 6) tabuľky "Tabuľka č. 13 - 

Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(1) v KTAB13 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(6) v KTAB13 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_DLHODOBE_REK 

Kontrola: TABULKA14_DLHODOBE_REK  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_DLHODOBE_ZAM 

Kontrola: TABULKA14_DLHODOBE_ZAM  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_DLHODOBE_NAK 

Kontrola: TABULKA14_DLHODOBE_NAK  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_DLHODOBE_PREB 

Kontrola: TABULKA14_DLHODOBE_PREB  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA14_DLHODOBE_INE 

Kontrola: TABULKA14_DLHODOBE_INE  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_KRATKODOBE_REK 

Kontrola: TABULKA14_KRATKODOBE_REK  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_KRATKODOBE_ZAM 

Kontrola: TABULKA14_KRATKODOBE_ZAM  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_KRATKODOBE_NAK_PROSTRED 

Kontrola: TABULKA14_KRATKODOBE_NAK_PROSTRED  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_KRATKODOBE_NEV 

Kontrola: TABULKA14_KRATKODOBE_NEV  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_KRATKODOBE_NAK_UZ 

Kontrola: TABULKA14_KRATKODOBE_NAK_UZ  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_KRATKODOBE_PREB 

Kontrola: TABULKA14_KRATKODOBE_PREB  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA14_KRATKODOBE_INE 

Kontrola: TABULKA14_KRATKODOBE_INE  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,1) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,6) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - 

Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(1) v KTAB14 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(6) v KTAB14 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_DLHODOBE_DO_5 

Kontrola: TABULKA15_DLHODOBE_DO_5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) tabuľky 

"Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v KTAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v KTAB15 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_DLHODOBE_NAD_5 

Kontrola: TABULKA15_DLHODOBE_NAD_5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) tabuľky 

"Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v KTAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v KTAB15 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA15_KRATKODOBE_DO_SP 

Kontrola: TABULKA15_KRATKODOBE_DO_SP  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) tabuľky 

"Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v KTAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v KTAB15 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA15_KRATKODOBE_PO_SP 

Kontrola: TABULKA15_KRATKODOBE_PO_SP  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) tabuľky 

"Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v KTAB15 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v KTAB15 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA17_K1 

Kontrola: TABULKA17_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v KTAB17 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v KTAB17 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA17_K2 

Kontrola: TABULKA17_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v KTAB17 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v KTAB17 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA18_K1 

Kontrola: TABULKA18_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v KTAB18 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v KTAB18 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA18_K2 

Kontrola: TABULKA18_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (2, 1) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v KTAB18 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v KTAB18 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA18_K3 

Kontrola: TABULKA18_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v KTAB18 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v KTAB18 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA18_K4 

Kontrola: TABULKA18_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v KTAB18 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v KTAB18 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA18_K5 

Kontrola: TABULKA18_K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v KTAB18 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v KTAB18 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA18_K6 

Kontrola: TABULKA18_K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(2) v KTAB18 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v KTAB18 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA18_K7 

Kontrola: TABULKA18_K7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(2) v KTAB18 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(1) v KTAB18 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K1 

Kontrola: TABULKA19_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA19_K2 

Kontrola: TABULKA19_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K3 

Kontrola: TABULKA19_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K4 

Kontrola: TABULKA19_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K5 

Kontrola: TABULKA19_K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K6 

Kontrola: TABULKA19_K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K7 

Kontrola: TABULKA19_K7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K8 

Kontrola: TABULKA19_K8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K9 

Kontrola: TABULKA19_K9  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 

-  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K10 

Kontrola: TABULKA19_K10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K11 

Kontrola: TABULKA19_K11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K12 

Kontrola: TABULKA19_K12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA19_K13 

Kontrola: TABULKA19_K13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K14 

Kontrola: TABULKA19_K14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K15 

Kontrola: TABULKA19_K15  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(15,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(15)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(15)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K16 

Kontrola: TABULKA19_K16  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(16,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(16)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(16)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K17 

Kontrola: TABULKA19_K17  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(17,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(17)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(17)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K18 

Kontrola: TABULKA19_K18  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(18,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(18)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(18)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K19 

Kontrola: TABULKA19_K19  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(19,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(19)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(19)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K20 

Kontrola: TABULKA19_K20  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(20,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(20)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(20)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K21 

Kontrola: TABULKA19_K21  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(21,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(21)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(21)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K22 

Kontrola: TABULKA19_K22  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(22,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(22)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(22)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA19_K23 

Kontrola: TABULKA19_K23  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(23,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 3) tabuľky "Tabuľka č.  

19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(23)_S(4) v KTAB19 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(23)_S(3) v KTAB19 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA20_K1 

Kontrola: TABULKA20_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(4) v KTAB20 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v KTAB20 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K2 

Kontrola: TABULKA20_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(4) v KTAB20 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v KTAB20 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K3 

Kontrola: TABULKA20_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(4) v KTAB20 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v KTAB20 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K4 

Kontrola: TABULKA20_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(4) v KTAB20 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v KTAB20 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K5 

Kontrola: TABULKA20_K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(4) v KTAB20 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v KTAB20 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA20_K6 

Kontrola: TABULKA20_K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(4) v KTAB20 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(3) v KTAB20 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA21_K1 

Kontrola: TABULKA21_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) tabuľky "Tabuľka 

č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(4) v KTAB21 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v KTAB21 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA21_K2 

Kontrola: TABULKA21_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) tabuľky "Tabuľka 

č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(4) v KTAB21 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v KTAB21 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA21_K3 

Kontrola: TABULKA21_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) tabuľky "Tabuľka 

č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(4) v KTAB21 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v KTAB21 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA21_K4 

Kontrola: TABULKA21_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) tabuľky "Tabuľka 

č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(4) v KTAB21 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v KTAB21 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA21_K5 

Kontrola: TABULKA21_K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) tabuľky "Tabuľka 

č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(4) v KTAB21 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v KTAB21 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA22_K1 

Kontrola: TABULKA22_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(4) v KTAB22 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(3) v KTAB22 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA22_K2 

Kontrola: TABULKA22_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(4) v KTAB22 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(3) v KTAB22 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA22_K3 

Kontrola: TABULKA22_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(4) v KTAB22 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(3) v KTAB22 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA22_K4 

Kontrola: TABULKA22_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(4) v KTAB22 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(3) v KTAB22 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA22_K5 

Kontrola: TABULKA22_K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(4) v KTAB22 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(3) v KTAB22 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA22_K6 

Kontrola: TABULKA22_K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,3) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) 

tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(4) v KTAB22 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(3) v KTAB22 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R1 

Kontrola: TABULKA23_R1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(1,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (1, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(1)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(1)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R2 

Kontrola: TABULKA23_R2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(2,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(2)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(2)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R3 

Kontrola: TABULKA23_R3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(3,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(3)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(3)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R4 

Kontrola: TABULKA23_R4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(4,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(4)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(4)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R5 

Kontrola: TABULKA23_R5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(5,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(5)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(5)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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TABULKA23_R6 

Kontrola: TABULKA23_R6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(6,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(6)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(6)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R7 

Kontrola: TABULKA23_R7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(7,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(7)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(7)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R8 

Kontrola: TABULKA23_R8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(8,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(8)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(8)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R9 

Kontrola: TABULKA23_R9  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(9,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 

1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(9)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(9)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R10 

Kontrola: TABULKA23_R10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(10,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky 

(10, 1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(10)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(10)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R11 

Kontrola: TABULKA23_R11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(11,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky 

(11, 1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 
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Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(11)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(11)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R12 

Kontrola: TABULKA23_R12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(12,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky 

(12, 1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(12)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(12)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R13 

Kontrola: TABULKA23_R13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(13,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky 

(13, 1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(13)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(13)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 

 

TABULKA23_R14 

Kontrola: TABULKA23_R14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,2) {sumaPoznamky1}) == SUM(B(14,1) {sumaPoznamky2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 2) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky 

(14, 1) tabuľky "Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach" výkazu Poznámky - tab. 

Chybové hlásenie: "Hodnota v bunke R(14)_S(2) v KTAB23 v Pozn Tab 20xx ("{sumaPoznamky1}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(14)_S(1) v KTAB23 v Pozn Tab 

20xx-1 ("{sumaPoznamky2}")." 
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KUZ_POZNAMKY_2017 <-> KUZ_SUVAHA (2) 

Počet medzivýkazových kontrol: 2 

TABULKA15_DLHODOBE 

Kontrola: TABULKA15_DLHODOBE  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,1)B(4,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(144,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (3, 1) a bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (144, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(3+4) v stĺpci S(1) v TAB15 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(144)_S(3) v tabuľke 

Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA15_KRATKODOBE 

Kontrola: TABULKA15_KRATKODOBE  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(2,1)B(5,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(156,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota sumáru bunky (2, 1) a bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote 

bunky (156, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v riadkoch R(2+5) v stĺpci S(1) v TAB15 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v bunke R(156)_S(3) v tabuľke 

Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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KUZ_POZNAMKY_2017 <-> KUZ_SUVAHA (108) 

Počet medzivýkazových kontrol: 108 

TABULKA2_K1 

Kontrola: TABULKA2_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(4,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R01_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R04_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K2 

Kontrola: TABULKA2_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(4,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (4, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R01_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R04_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K3 

Kontrola: TABULKA2_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(2,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(5,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R02_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R05_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K4 

Kontrola: TABULKA2_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(2,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(5,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (5, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R02_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R05_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K5 

Kontrola: TABULKA2_K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(6,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 1) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R03_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R06_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K6 

Kontrola: TABULKA2_K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(6,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (6, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R03_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R06_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K7 

Kontrola: TABULKA2_K7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(7,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 1) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R04_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R07_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K8 

Kontrola: TABULKA2_K8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(7,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (7, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R04_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R07_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K9 

Kontrola: TABULKA2_K9  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(8,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 1) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R05_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R08_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K10 

Kontrola: TABULKA2_K10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(8,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (8, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R05_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R08_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K11 

Kontrola: TABULKA2_K11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(9,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 1) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R06_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R09_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K12 

Kontrola: TABULKA2_K12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(9,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (9, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R06_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R09_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K13 

Kontrola: TABULKA2_K13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R07_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R10_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K14 

Kontrola: TABULKA2_K14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R07_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R10_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K15 

Kontrola: TABULKA2_K15  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(11,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R08_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R11_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K16 

Kontrola: TABULKA2_K16  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(11,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (11, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R08_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R11_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K17 

Kontrola: TABULKA2_K17  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(9,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(3,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R09_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R03_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K18 

Kontrola: TABULKA2_K18  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(9,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(3,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (3, 2) tabuľky "Strana aktív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R09_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R03_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K19 

Kontrola: TABULKA2_K19  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(10,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(13,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R10_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R13_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K20 

Kontrola: TABULKA2_K20  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(10,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(13,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (13, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R10_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R13_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K22 

Kontrola: TABULKA2_K22  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(11,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(14,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R11_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R14_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K23 

Kontrola: TABULKA2_K23  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(11,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(14,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (14, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R11_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R14_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K24 

Kontrola: TABULKA2_K24  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(12,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(15,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R12_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R15_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K25 

Kontrola: TABULKA2_K25  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(12,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(15,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (15, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R12_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R15_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K26 

Kontrola: TABULKA2_K26  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(13,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(16,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R13_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R16_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K27 

Kontrola: TABULKA2_K27  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(13,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(16,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (16, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R13_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R16_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K28 

Kontrola: TABULKA2_K28  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(14,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(17,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R14_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R17_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K29 

Kontrola: TABULKA2_K29  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(14,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(17,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (17, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R14_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R17_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K30 

Kontrola: TABULKA2_K30  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(15,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(18,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R15_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R18_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K31 

Kontrola: TABULKA2_K31  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(15,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(18,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (18, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R15_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R18_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K32 

Kontrola: TABULKA2_K32  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(16,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(19,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R16_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R19_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K33 

Kontrola: TABULKA2_K33  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(16,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(19,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (19, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R16_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R19_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K34 

Kontrola: TABULKA2_K34  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(17,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(20,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R17_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R20_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K35 

Kontrola: TABULKA2_K35  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(17,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(20,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (20, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R17_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R20_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K36 

Kontrola: TABULKA2_K36  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(18,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(21,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R18_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R21_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K37 

Kontrola: TABULKA2_K37  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(18,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(21,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (21, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R18_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R21_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K38 

Kontrola: TABULKA2_K38  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(19,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(22,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R19_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R22_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K39 

Kontrola: TABULKA2_K39  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(19,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(22,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (22, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R19_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R22_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K40 

Kontrola: TABULKA2_K40  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(20,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(23,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R20_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R23_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K41 

Kontrola: TABULKA2_K41  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(20,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(23,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (23, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R20_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R23_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K42 

Kontrola: TABULKA2_K42  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(21,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(24,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R21_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R24_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K43 

Kontrola: TABULKA2_K43  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(21,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(24,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (24, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R21_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R24_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K44 

Kontrola: TABULKA2_K44  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(22,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(12,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R22_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R12_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K45 

Kontrola: TABULKA2_K45  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(22,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(12,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (12, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R22_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R12_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K46 

Kontrola: TABULKA2_K46  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(23,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R23_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R26_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K47 

Kontrola: TABULKA2_K47  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(23,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (26, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R23_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R26_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K48 

Kontrola: TABULKA2_K48  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R24_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R27_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K49 

Kontrola: TABULKA2_K49  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R24_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R27_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K50 

Kontrola: TABULKA2_K50  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(25,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R25_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R29_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K51 

Kontrola: TABULKA2_K51  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(25,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R25_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R29_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K52 

Kontrola: TABULKA2_K52  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(26,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R26_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R30_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K53 

Kontrola: TABULKA2_K53  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(26,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R26_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R30_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K54 

Kontrola: TABULKA2_K54  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(27,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (31, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R27_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R31_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K55 

Kontrola: TABULKA2_K55  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(27,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (31, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R27_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R31_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K56 

Kontrola: TABULKA2_K56  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(28,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(32,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (32, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R28_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R32_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K56b 

Kontrola: TABULKA2_K56b  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(28,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(32,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (32, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R28_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R32_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K57 

Kontrola: TABULKA2_K57  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(29,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(33,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (33, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R29_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R33_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K58 

Kontrola: TABULKA2_K58  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(29,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(33,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (33, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R29_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R33_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K59 

Kontrola: TABULKA2_K59  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(30,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(34,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (34, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R30_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R34_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K60 

Kontrola: TABULKA2_K60  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(30,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(34,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (34, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R30_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R34_S02 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA2_K61 

Kontrola: TABULKA2_K61  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(31,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(25,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R31_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R25_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K62 

Kontrola: TABULKA2_K62  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(31,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(25,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (25, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R31_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R25_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K63 

Kontrola: TABULKA2_K63  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(32,17) {sumaPoznamky}) == SUM(B(2,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (32, 17) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R32_S17 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R02_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA2_K64 

Kontrola: TABULKA2_K64  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(32,16) {sumaPoznamky}) == SUM(B(2,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (32, 16) tabuľky "Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (2, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 2 v R32_S16 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R02_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA3_K1 

Kontrola: TABULKA3_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(hodnotaPodieluBeznaSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,1)B(27,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluBeznaSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru 

bunky (26, 1) a bunky (27, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota podielu v KTAB 3 v riadku Spolu v stĺpci S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt R26_S01 + R27_S01 v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA3_K2 

Kontrola: TABULKA3_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(hodnotaPodieluPredSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(26,2)B(27,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluPredSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru 

bunky (26, 2) a bunky (27, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota podielu v KTAB 3 v riadku Spolu v stĺpci S7 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt R26_S02 + R27_S02 v Súvahe 

("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA4_K1 

Kontrola: TABULKA4_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(hodnotaPodieluBeznaSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluBeznaSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 

1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota podielu v KTAB 4 v riadku Spolu v stĺpci S3 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R29_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA4_K2 

Kontrola: TABULKA4_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(hodnotaPodieluPredSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(29,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPodieluPredSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (29, 2) 

tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota podielu v KTAB 4 v riadku Spolu v stĺpci S4 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R29_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K1 

Kontrola: TABULKA5_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(hodnotaBeznaSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaBeznaSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 5 - Dlhové CP" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 1) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok v KTAB 5 v riadku Spolu v stĺpci S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R30_S01 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA5_K2 

Kontrola: TABULKA5_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(hodnotaPredSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(30,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 5 - Dlhové CP" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (30, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok v KTAB 5 v riadku Spolu v stĺpci S6 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v R30_S02 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA6_K1 

Kontrola: TABULKA6_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(hodnotaBeznaSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,1)B(32,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaBeznaSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (31, 

1) a bunky (32, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok v KTAB 6 v riadku Spolu v stĺpci S4 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt R31_S01 + R32_S01 v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA6_K2 

Kontrola: TABULKA6_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(hodnotaPredSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(31,2)B(32,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (hodnotaPredSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (31, 2) 

a bunky (32, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok v KTAB 6 v riadku Spolu v stĺpci S5 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt R31_S02 + R32_S02 v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA10_K1 

Kontrola: TABULKA10_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(114,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (114, 1) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok bežného obdobia v riadku Spolu v KTAB 10 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(114) v stĺpci S(1) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA10_K2 

Kontrola: TABULKA10_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(114,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (114, 2) tabuľky 

"Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok predchádzajúceho obdobia v riadku Spolu v KTAB 10 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(114) v stĺpci 

S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA11_K1 

Kontrola: TABULKA11_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(116,1) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (116, 1) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok bežného obdobia v riadku Spolu v KTAB 11 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(116) v stĺpci S(1) v 

tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA11_K2 

Kontrola: TABULKA11_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(116,2) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (116, 2) tabuľky "Strana 

aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Zostatok predchádzajúceho obdobia v riadku Spolu v KTAB 11 v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(116) v stĺpci 

S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K1 

Kontrola: TABULKA12_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(121,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 1) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (121, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R01_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R121_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K2 

Kontrola: TABULKA12_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(121,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 1) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (121, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R05_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R121_S03 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA12_K3 

Kontrola: TABULKA12_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(122,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (122, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R01_S02 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R122_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K4 

Kontrola: TABULKA12_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(122,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (122, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R05_S02 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R122_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K5 

Kontrola: TABULKA12_K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(124,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 3) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (124, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R01_S03 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R124_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K6 

Kontrola: TABULKA12_K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(124,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 3) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (124, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R05_S03 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R124_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K7 

Kontrola: TABULKA12_K7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(125,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (125, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R01_S04 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R125_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K8 

Kontrola: TABULKA12_K8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(125,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (125, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R05_S04 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R125_S03 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA12_K9 

Kontrola: TABULKA12_K9  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(127,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 5) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (127, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R01_S05 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R127_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K10 

Kontrola: TABULKA12_K10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,5) {sumaPoznamky}) == SUM(B(127,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 5) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (127, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R05_S05 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R127_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K11 

Kontrola: TABULKA12_K11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(128,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 6) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (128, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R01_S06 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R128_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K12 

Kontrola: TABULKA12_K12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(128,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 6) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (128, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R05_S06 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R128_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K13 

Kontrola: TABULKA12_K13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(1,7) {sumaPoznamky}) == SUM(B(129,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 7) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (129, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R01_S07 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R129_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA12_K14 

Kontrola: TABULKA12_K14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(5,7) {sumaPoznamky}) == SUM(B(129,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 7) tabuľky "Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (129, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 12 v bunke R05_S07 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R129_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 



523 

TABULKA13_K1 

Kontrola: TABULKA13_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(132,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 1) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (132, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 13 v bunke R04_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R132_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA13_K2 

Kontrola: TABULKA13_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(4,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(132,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 6) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (132, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 13 v bunke R04_S06 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R132_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA13_K3 

Kontrola: TABULKA13_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(134,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (134, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 13 v bunke R08_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R134_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA13_K4 

Kontrola: TABULKA13_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(134,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 6) tabuľky "Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (134, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 13 v bunke R08_S06 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R134_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA14_K1 

Kontrola: TABULKA14_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(133,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (133, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 14 v bunke R06_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R133_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA14_K2 

Kontrola: TABULKA14_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(133,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (133, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 14 v bunke R06_S06 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R133_S03 ("{sumaSuvaha}")" 
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TABULKA14_K3 

Kontrola: TABULKA14_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(14,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(135,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 1) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (135, 4) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 14 v bunke R14_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R135_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA14_K4 

Kontrola: TABULKA14_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(14,6) {sumaPoznamky}) == SUM(B(135,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 6) tabuľky "Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (135, 3) tabuľky "Strana pasív" 

výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 14 v bunke R14_S06 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R135_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA15_K1 

Kontrola: TABULKA15_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Platnosť: 01.01.2017 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(144,3)B(156,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (144, 3) a 

bunky (156, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 15 v bunke R06_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt R144_S03 + R156_S03 v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA15_K2 

Kontrola: TABULKA15_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Platnosť: 01.01.2017 - 31.12.2018 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(144,4)B(156,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote sumáru bunky (144, 4) a 

bunky (156, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 15 v bunke R06_S06 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať súčtu hodnôt R144_S04 + R156_S04 v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA16_K1 

Kontrola: TABULKA16_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(zostatokKratkodobyBeznySpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(180,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokKratkodobyBeznySpolu) tabuľky "Tabuľka č. 16 - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky 

(180, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(4) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(180) a v 

stĺpci S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA16_K2 

Kontrola: TABULKA16_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(zostatokKratkodobyPredSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(180,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokKratkodobyPredSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 16 - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (180, 

4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(5) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(180) a v 

stĺpci S(4) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 



525 

 

TABULKA16_K3 

Kontrola: TABULKA16_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(zostatokDlhodobyBeznySpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(179,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokDlhodobyBeznySpolu) tabuľky "Tabuľka č. 16 - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (179, 

3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(6) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(179) a v 

stĺpci S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA16_K4 

Kontrola: TABULKA16_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(A(zostatokDlhodobyPredSpolu) {sumaPoznamky}) == SUM(B(179,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota atribútu (zostatokDlhodobyPredSpolu) tabuľky "Tabuľka č. 16 - Bankové úvery" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (179, 

4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Súčet hodnôt v stĺpci S(7) v riadku Spolu v tabuľke Bankové úvery v Pozn Tab ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v riadku R(179) a v 

stĺpci S(4) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA17_K1 

Kontrola: TABULKA17_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(186,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 1) tabuľky "Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (186, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 17 v bunke R03_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R186_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA17_K2 

Kontrola: TABULKA17_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(186,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (186, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 17 v bunke R03_S02 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R186_S04 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA18_K1 

Kontrola: TABULKA18_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(187,3) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 1) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (187, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 18 v bunke R08_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R187_S03 ("{sumaSuvaha}")" 

 

TABULKA18_K2 

Kontrola: TABULKA18_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(8,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(187,4) {sumaSuvaha}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 2) tabuľky "Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať 

hodnote bunky (187, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 18 v bunke R08_S02 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote v Súvahe v bunke  R187_S04 ("{sumaSuvaha}")" 
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KUZ_POZNAMKY_2017 <-> KUZ_VZAS (16) 

Počet medzivýkazových kontrol: 16 

TABULKA19_K1 

Kontrola: TABULKA19_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 1) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 1) tabuľky "Náklady" 

výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 19 v bunke R24_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R10_S01 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA19_K2 

Kontrola: TABULKA19_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 2) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 2) tabuľky "Náklady" 

výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 19 v bunke R24_S02 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R10_S02 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA19_K3 

Kontrola: TABULKA19_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,3) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 3) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 3) tabuľky "Náklady" 

výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 19 v bunke R24_S03 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R10_S03 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA19_K4 

Kontrola: TABULKA19_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(24,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(10,4) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 4) tabuľky "Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (10, 4) tabuľky "Náklady" 

výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 19 v bunke R24_S04 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R10_S04 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA20_K1 

Kontrola: TABULKA20_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 1) 

tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 20 v bunke R07_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R27_S01 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA20_K2 

Kontrola: TABULKA20_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 2) 

tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 20 v bunke R07_S02 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R27_S02 ("{sumaVzas}")" 
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TABULKA20_K3 

Kontrola: TABULKA20_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,3) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 3) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 3) 

tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 20 v bunke R07_S03 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R27_S03 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA20_K4 

Kontrola: TABULKA20_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(27,4) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 4) tabuľky "Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (27, 4) 

tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 20 v bunke R07_S04 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R27_S04 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA21_K1 

Kontrola: TABULKA21_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(47,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 1) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (47, 1) tabuľky 

"Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 21 v bunke R06_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R47_S01 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA21_K2 

Kontrola: TABULKA21_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(47,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (47, 2) tabuľky 

"Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 21 v bunke R06_S02 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R47_S02 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA21_K3 

Kontrola: TABULKA21_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(47,3) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 3) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (47, 3) tabuľky 

"Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 21 v bunke R06_S03 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R47_S03 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA21_K4 

Kontrola: TABULKA21_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(47,4) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (47, 4) tabuľky 

"Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 21 v bunke R06_S04 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R47_S04 ("{sumaVzas}")" 
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TABULKA22_K1 

Kontrola: TABULKA22_K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,1) {sumaPoznamky}) == SUM(B(90,1) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 1) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (90, 1) 

tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 22 v bunke R07_S01 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R90_S01 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA22_K2 

Kontrola: TABULKA22_K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaPoznamky}) == SUM(B(90,2) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (90, 2) 

tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 22 v bunke R07_S02 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R90_S02 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA22_K3 

Kontrola: TABULKA22_K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,3) {sumaPoznamky}) == SUM(B(90,3) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 3) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (90, 3) 

tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 22 v bunke R07_S03 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R90_S03 ("{sumaVzas}")" 

 

TABULKA22_K4 

Kontrola: TABULKA22_K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(7,4) {sumaPoznamky}) == SUM(B(90,4) {sumaVzas}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 4) tabuľky "Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti" výkazu Poznámky - tab. sa musí rovnať hodnote bunky (90, 4) 

tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota v KTAB 22 v bunke R07_S04 ("{sumaPoznamky}") sa musí rovnať hodnote vo VZaS v bunke  R90_S04 ("{sumaVzas}")" 
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KUZ_SUVAHA <-> KUZ_SUVAHA (188) 

Počet medzivýkazových kontrol: 188 

K1 

Kontrola: K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(1,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (1, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(1)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(1)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K2 

Kontrola: K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(2,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (2, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(2)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(2)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K3 

Kontrola: K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(3,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (3, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(3)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(3)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K4 

Kontrola: K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(4,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (4, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(4)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(4)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K5 

Kontrola: K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(5,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (5, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(5)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(5)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K6 

Kontrola: K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(6,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (6, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(6)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(6)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K7 

Kontrola: K7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(7,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (7, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(7)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(7)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K8 

Kontrola: K8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(8,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (8, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(8)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(8)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K9 

Kontrola: K9  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(9,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (9, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(9)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(9)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K10 

Kontrola: K10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(10,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (10, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(10)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(10)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K11 

Kontrola: K11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(11,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (11, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(11)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(11)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K12 

Kontrola: K12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(12,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (12, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(12)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(12)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K13 

Kontrola: K13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(13,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (13, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(13)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(13)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K14 

Kontrola: K14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(14,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (14, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(14)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(14)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K15 

Kontrola: K15  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(15,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (15, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(15)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(15)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K16 

Kontrola: K16  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(16,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (16, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(16)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(16)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K17 

Kontrola: K17  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(17,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (17, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(17)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(17)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K18 

Kontrola: K18  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(18,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (18, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(18)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(18)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K19 

Kontrola: K19  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(19,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (19, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(19)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(19)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K20 

Kontrola: K20  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(20,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (20, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(20)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(20)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K21 

Kontrola: K21  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(21,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (21, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(21)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(21)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K22 

Kontrola: K22  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(22,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (22, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(22)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(22)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K23 

Kontrola: K23  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(23,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (23, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(23)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(23)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K24 

Kontrola: K24  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(24,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (24, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(24)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(24)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K25 

Kontrola: K25  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(25,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (25, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(25)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(25)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K26 

Kontrola: K26  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(26,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (26, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(26)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(26)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K27 

Kontrola: K27  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(27,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (27, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(27)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(27)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K28 

Kontrola: K28  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(28,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (28, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(28)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(28)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K29 

Kontrola: K29  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(29,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (29, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(29)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(29)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K30 

Kontrola: K30  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(30,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(30,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (30, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(30)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(30)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K31 

Kontrola: K31  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(31,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(31,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (31, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(31)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(31)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K32 

Kontrola: K32  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(32,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(32,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (32, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (32, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(32)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(32)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K33 

Kontrola: K33  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(33,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(33,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (33, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (33, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(33)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(33)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K34 

Kontrola: K34  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(34,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(34,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (34, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (34, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(34)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(34)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K35 

Kontrola: K35  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(35,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(35,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (35, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (35, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(35)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(35)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K36 

Kontrola: K36  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(36,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(36,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (36, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (36, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(36)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(36)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K37 

Kontrola: K37  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(37,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(37,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (37, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (37, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(37)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(37)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K38 

Kontrola: K38  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(38,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(38,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (38, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (38, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(38)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(38)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K39 

Kontrola: K39  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(39,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(39,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (39, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (39, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(39)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(39)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K40 

Kontrola: K40  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(40,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(40,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (40, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (40, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(40)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(40)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K41 

Kontrola: K41  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(41,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(41,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (41, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (41, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(41)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(41)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K42 

Kontrola: K42  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(42,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(42,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (42, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (42, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(42)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(42)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K43 

Kontrola: K43  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(43,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(43,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (43, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (43, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(43)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(43)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K44 

Kontrola: K44  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(44,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(44,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (44, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (44, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(44)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(44)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K45 

Kontrola: K45  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(45,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(45,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (45, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (45, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(45)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(45)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K46 

Kontrola: K46  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(46,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(46,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (46, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (46, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(46)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(46)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K47 

Kontrola: K47  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(47,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(47,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (47, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (47, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(47)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(47)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K48 

Kontrola: K48  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(48,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(48,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (48, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (48, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(48)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(48)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K49 

Kontrola: K49  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(49,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(49,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (49, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (49, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(49)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(49)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K50 

Kontrola: K50  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(50,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(50,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (50, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (50, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(50)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(50)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K51 

Kontrola: K51  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(51,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(51,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (51, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (51, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(51)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(51)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K52 

Kontrola: K52  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(52,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(52,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (52, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (52, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(52)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(52)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K53 

Kontrola: K53  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(53,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(53,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (53, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (53, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(53)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(53)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K54 

Kontrola: K54  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(54,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(54,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (54, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (54, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(54)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(54)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K55 

Kontrola: K55  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(55,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(55,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (55, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (55, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(55)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(55)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K56 

Kontrola: K56  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(56,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(56,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (56, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (56, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(56)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(56)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K57 

Kontrola: K57  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(57,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(57,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (57, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (57, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(57)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(57)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K58 

Kontrola: K58  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(58,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(58,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (58, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (58, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(58)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(58)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K59 

Kontrola: K59  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(59,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(59,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (59, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (59, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(59)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(59)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K60 

Kontrola: K60  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(60,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(60,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (60, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (60, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(60)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(60)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K61 

Kontrola: K61  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(61,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(61,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (61, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (61, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(61)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(61)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K62 

Kontrola: K62  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(62,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(62,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (62, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (62, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(62)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(62)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K63 

Kontrola: K63  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(63,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(63,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (63, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (63, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(63)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(63)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K64 

Kontrola: K64  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(64,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(64,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (64, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (64, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(64)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(64)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K65 

Kontrola: K65  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(65,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(65,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (65, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (65, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(65)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(65)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K66 

Kontrola: K66  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(66,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(66,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (66, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (66, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(66)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(66)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K67 

Kontrola: K67  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(67,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(67,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (67, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (67, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(67)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(67)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K68 

Kontrola: K68  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(68,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(68,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (68, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (68, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(68)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(68)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K69 

Kontrola: K69  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(69,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(69,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (69, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (69, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(69)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(69)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K70 

Kontrola: K70  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(70,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(70,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (70, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (70, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(70)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(70)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K71 

Kontrola: K71  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(71,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(71,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (71, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (71, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(71)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(71)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K72 

Kontrola: K72  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(72,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(72,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (72, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (72, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(72)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(72)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K73 

Kontrola: K73  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(73,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(73,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (73, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (73, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(73)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(73)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K74 

Kontrola: K74  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(74,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(74,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (74, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (74, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(74)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(74)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K75 

Kontrola: K75  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(75,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(75,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (75, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (75, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(75)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(75)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K76 

Kontrola: K76  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(76,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(76,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (76, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (76, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(76)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(76)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K77 

Kontrola: K77  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(77,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(77,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (77, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (77, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(77)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(77)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K78 

Kontrola: K78  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(78,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(78,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (78, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (78, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(78)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(78)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K79 

Kontrola: K79  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(79,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(79,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (79, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (79, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(79)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(79)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K80 

Kontrola: K80  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(80,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(80,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (80, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (80, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(80)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(80)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K81 

Kontrola: K81  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(81,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(81,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (81, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (81, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(81)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(81)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K82 

Kontrola: K82  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(82,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(82,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (82, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (82, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(82)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(82)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K83 

Kontrola: K83  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(83,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(83,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (83, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (83, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(83)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(83)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K84 

Kontrola: K84  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(84,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(84,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (84, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (84, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(84)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(84)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K85 

Kontrola: K85  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(85,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(85,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (85, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (85, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(85)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(85)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K86 

Kontrola: K86  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(86,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(86,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (86, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (86, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(86)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(86)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K87 

Kontrola: K87  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(87,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(87,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (87, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (87, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(87)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(87)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K88 

Kontrola: K88  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(88,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(88,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (88, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (88, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(88)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(88)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K89 

Kontrola: K89  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(89,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(89,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (89, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (89, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(89)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(89)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K90 

Kontrola: K90  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(90,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(90,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (90, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (90, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(90)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(90)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K91 

Kontrola: K91  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(91,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(91,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (91, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (91, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(91)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(91)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K92 

Kontrola: K92  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(92,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(92,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (92, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (92, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(92)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(92)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K93 

Kontrola: K93  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(93,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(93,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (93, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (93, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(93)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(93)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 



547 

K94 

Kontrola: K94  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(94,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(94,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (94, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (94, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(94)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(94)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K95 

Kontrola: K95  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(95,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(95,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (95, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (95, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(95)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(95)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K96 

Kontrola: K96  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(96,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(96,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (96, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (96, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(96)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(96)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K97 

Kontrola: K97  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(97,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(97,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (97, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (97, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(97)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(97)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K98 

Kontrola: K98  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(98,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(98,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (98, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (98, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(98)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(98)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K99 

Kontrola: K99  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(99,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(99,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (99, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (99, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(99)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(99)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K100 

Kontrola: K100  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(100,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(100,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (100, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (100, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(100)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(100)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K101 

Kontrola: K101  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(101,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(101,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (101, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (101, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(101)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(101)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K102 

Kontrola: K102  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(102,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(102,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (102, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (102, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(102)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(102)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K103 

Kontrola: K103  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(103,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(103,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (103, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (103, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(103)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(103)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K104 

Kontrola: K104  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(104,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(104,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (104, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (104, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(104)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(104)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K105 

Kontrola: K105  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(105,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(105,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (105, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (105, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(105)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(105)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K106 

Kontrola: K106  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(106,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(106,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (106, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (106, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(106)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(106)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K107 

Kontrola: K107  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(107,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(107,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (107, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (107, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(107)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(107)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K108 

Kontrola: K108  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(108,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(108,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (108, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (108, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(108)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(108)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K109 

Kontrola: K109  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(109,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(109,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (109, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (109, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(109)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(109)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K110 

Kontrola: K110  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(110,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(110,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (110, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (110, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(110)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 
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("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(110)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K111 

Kontrola: K111  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(111,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(111,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (111, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (111, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(111)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(111)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K112 

Kontrola: K112  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(112,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(112,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (112, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (112, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(112)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(112)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K113 

Kontrola: K113  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(113,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(113,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (113, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (113, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(113)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(113)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K114 

Kontrola: K114  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(114,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(114,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (114, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (114, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(114)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(114)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K115 

Kontrola: K115  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(115,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(115,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (115, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (115, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(115)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(115)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K116 

Kontrola: K116  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(116,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(116,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (116, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (116, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(116)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(116)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K117 

Kontrola: K117  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(117,2) {sumaSuvaha}) == SUM(B(117,1) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (117, 2) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (117, 1) tabuľky "Strana aktív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(117)_S(2) v tabuľke Strana aktív v Súvahe 

("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(117)_S(1) v tabuľke Strana aktív v Súvahe za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K118 

Kontrola: K118  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(118,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(118,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (118, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (118, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(118)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(118)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K119 

Kontrola: K119  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(119,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(119,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (119, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (119, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(119)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(119)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K120 

Kontrola: K120  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(120,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(120,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (120, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (120, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(120)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(120)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K121 

Kontrola: K121  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(121,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(121,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (121, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (121, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(121)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 
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Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(121)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K122 

Kontrola: K122  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(122,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(122,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (122, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (122, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(122)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(122)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K123 

Kontrola: K123  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(123,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(123,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (123, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (123, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(123)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(123)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K124 

Kontrola: K124  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(124,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(124,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (124, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (124, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(124)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(124)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K125 

Kontrola: K125  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(125,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(125,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (125, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(125)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(125)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K126 

Kontrola: K126  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(126,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(126,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (126, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (126, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(126)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(126)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K127 

Kontrola: K127  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(127,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(127,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (127, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (127, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(127)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(127)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K128 

Kontrola: K128  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(128,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(128,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (128, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (128, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(128)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(128)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K129 

Kontrola: K129  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(129,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(129,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (129, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (129, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(129)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(129)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K130 

Kontrola: K130  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(130,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(130,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (130, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (130, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(130)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(130)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K131 

Kontrola: K131  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(131,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(131,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (131, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (131, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(131)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(131)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K132 

Kontrola: K132  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(132,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(132,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (132, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (132, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(132)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 
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Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(132)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K133 

Kontrola: K133  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(133,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(133,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (133, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (133, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(133)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(133)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K134 

Kontrola: K134  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(134,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(134,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (134, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (134, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(134)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(134)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K135 

Kontrola: K135  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(135,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(135,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (135, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(135)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(135)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K136 

Kontrola: K136  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(136,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(136,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (136, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (136, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(136)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(136)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K137 

Kontrola: K137  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(137,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(137,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (137, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (137, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(137)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(137)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K138 

Kontrola: K138  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(138,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(138,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (138, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (138, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(138)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(138)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K139 

Kontrola: K139  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(139,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(139,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (139, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (139, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(139)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(139)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K140 

Kontrola: K140  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(140,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(140,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (140, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (140, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(140)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(140)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K141 

Kontrola: K141  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(141,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(141,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (141, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (141, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(141)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(141)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K142 

Kontrola: K142  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(142,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(142,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (142, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (142, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(142)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(142)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K143 

Kontrola: K143  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(143,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(143,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (143, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (143, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(143)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 
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Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(143)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K144 

Kontrola: K144  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(144,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(144,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (144, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (144, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(144)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(144)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K145 

Kontrola: K145  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(145,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(145,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (145, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (145, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(145)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(145)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K146 

Kontrola: K146  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(146,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(146,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (146, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (146, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(146)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(146)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K147 

Kontrola: K147  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(147,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(147,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (147, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (147, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(147)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(147)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K148 

Kontrola: K148  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(148,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(148,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (148, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (148, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(148)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(148)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K149 

Kontrola: K149  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(149,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(149,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (149, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (149, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(149)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(149)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K150 

Kontrola: K150  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(150,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(150,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (150, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (150, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(150)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(150)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K151 

Kontrola: K151  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(151,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(151,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (151, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (151, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(151)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(151)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K152 

Kontrola: K152  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(152,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(152,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (152, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (152, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(152)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(152)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K153 

Kontrola: K153  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(153,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(153,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (153, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (153, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(153)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(153)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K154 

Kontrola: K154  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(154,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(154,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (154, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (154, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(154)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 
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Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(154)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K155 

Kontrola: K155  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(155,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(155,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (155, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (155, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(155)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(155)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K156 

Kontrola: K156  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(156,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(156,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (156, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (156, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(156)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(156)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K157 

Kontrola: K157  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(157,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(157,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (157, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (157, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(157)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(157)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K158 

Kontrola: K158  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(158,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(158,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (158, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (158, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(158)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(158)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K159 

Kontrola: K159  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(159,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(159,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (159, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (159, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(159)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(159)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K160 

Kontrola: K160  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(160,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(160,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (160, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (160, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(160)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(160)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K161 

Kontrola: K161  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(161,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(161,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (161, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (161, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(161)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(161)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K162 

Kontrola: K162  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(162,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(162,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (162, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (162, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(162)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(162)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K163 

Kontrola: K163  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(163,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(163,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (163, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (163, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(163)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(163)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K164 

Kontrola: K164  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(164,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(164,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (164, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (164, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(164)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(164)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K165 

Kontrola: K165  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(165,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(165,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (165, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (165, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(165)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 
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Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(165)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K166 

Kontrola: K166  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(166,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(166,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (166, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (166, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(166)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(166)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K167 

Kontrola: K167  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(167,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(167,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (167, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (167, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(167)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(167)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K168 

Kontrola: K168  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(168,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(168,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (168, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (168, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(168)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(168)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K169 

Kontrola: K169  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(169,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(169,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (169, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (169, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(169)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(169)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K170 

Kontrola: K170  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(170,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(170,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (170, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (170, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(170)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(170)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K171 

Kontrola: K171  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(171,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(171,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (171, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (171, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(171)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(171)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K172 

Kontrola: K172  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(172,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(172,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (172, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (172, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(172)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(172)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K173 

Kontrola: K173  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(173,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(173,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (173, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (173, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(173)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(173)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K174 

Kontrola: K174  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(174,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(174,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (174, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (174, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(174)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(174)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K175 

Kontrola: K175  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(175,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(175,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (175, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (175, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(175)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(175)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K176 

Kontrola: K176  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(176,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(176,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (176, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (176, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(176)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 
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Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(176)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K177 

Kontrola: K177  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(177,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(177,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (177, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (177, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(177)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(177)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K178 

Kontrola: K178  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(178,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(178,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (178, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (178, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(178)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(178)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K179 

Kontrola: K179  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(179,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(179,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (179, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (179, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(179)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(179)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K180 

Kontrola: K180  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(180,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(180,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (180, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (180, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(180)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(180)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K181 

Kontrola: K181  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(181,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(181,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (181, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (181, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(181)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(181)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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K182 

Kontrola: K182  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(182,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(182,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (182, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (182, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(182)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(182)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K183 

Kontrola: K183  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(183,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(183,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (183, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (183, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(183)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(183)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K184 

Kontrola: K184  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(184,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(184,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (184, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (184, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(184)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(184)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K185 

Kontrola: K185  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(185,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(185,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (185, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (185, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(185)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(185)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K186 

Kontrola: K186  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(186,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(186,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (186, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (186, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(186)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(186)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K187 

Kontrola: K187  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(187,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(187,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (187, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (187, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(187)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 
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Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(187)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 

 

K188 

Kontrola: K188  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(188,4) {sumaSuvaha}) == SUM(B(188,3) {sumaSuvaha2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (188, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote bunky (188, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha 

Chybové hlásenie: "Hodnota netto stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(188)_S(4) v tabuľke Strana pasív v 

Súvahe("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať hodnote netto stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(188)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaSuvaha2}")." 
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KUZ_SUVAHA <-> KUZ_VZAS (2) 

Počet medzivýkazových kontrol: 2 

K1 

Kontrola: K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(128,3) {sumaSuvaha}) == ( B(140,3) - B(141,3) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (128, 3) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote rozdielu bunky (140, 3) a bunky (141, 3) tabuľky "Výnosy" 

výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Suma výsledku hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) v bunke R(128)_S(3) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať 

sume výsledku hospodárenia po zdanení v stĺpci S(3) v riadkoch R(140-141) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát ("{sumaVzas}")" 

 

K2 

Kontrola: K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO 

Vzorec: SUM(B(128,4) {sumaSuvaha}) == ( B(140,4) - B(141,4) ) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (128, 4) tabuľky "Strana pasív" výkazu Súvaha sa musí rovnať hodnote rozdielu bunky (140, 4) a bunky (141, 4) tabuľky "Výnosy" 

výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Suma výsledku hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) v bunke R(128)_S(4) v tabuľke Strana pasív v Súvahe ("{sumaSuvaha}") sa musí rovnať 

sume výsledku hospodárenia po zdanení v stĺpci S(4) v riadkoch R(140-141) v tabuľke Výnosy vo Výkaze ziskov a strát ("{sumaVzas}")" 
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KUZ_VZAS <-> KUZ_VZAS (141) 

Počet medzivýkazových kontrol: 141 

K1 

Kontrola: K1  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(1,4) {sumaVzas}) == SUM(B(1,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (1, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (1, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(1)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(1)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K2 

Kontrola: K2  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(2,4) {sumaVzas}) == SUM(B(2,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (2, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (2, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(2)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(2)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K3 

Kontrola: K3  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(3,4) {sumaVzas}) == SUM(B(3,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (3, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (3, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(3)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(3)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K4 

Kontrola: K4  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(4,4) {sumaVzas}) == SUM(B(4,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (4, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (4, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(4)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(4)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K5 

Kontrola: K5  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(5,4) {sumaVzas}) == SUM(B(5,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (5, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (5, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(5)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(5)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K6 

Kontrola: K6  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(6,4) {sumaVzas}) == SUM(B(6,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (6, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (6, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(6)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(6)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K7 

Kontrola: K7  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(7,4) {sumaVzas}) == SUM(B(7,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (7, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (7, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(7)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(7)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K8 

Kontrola: K8  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(8,4) {sumaVzas}) == SUM(B(8,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (8, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (8, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(8)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(8)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K9 

Kontrola: K9  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(9,4) {sumaVzas}) == SUM(B(9,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (9, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (9, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(9)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(9)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 

obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K10 

Kontrola: K10  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(10,4) {sumaVzas}) == SUM(B(10,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (10, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (10, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(10)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(10)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K11 

Kontrola: K11  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(11,4) {sumaVzas}) == SUM(B(11,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (11, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (11, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 
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strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(11)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(11)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K12 

Kontrola: K12  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(12,4) {sumaVzas}) == SUM(B(12,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (12, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (12, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(12)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(12)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K13 

Kontrola: K13  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(13,4) {sumaVzas}) == SUM(B(13,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (13, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (13, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(13)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(13)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K14 

Kontrola: K14  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(14,4) {sumaVzas}) == SUM(B(14,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (14, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (14, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(14)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(14)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K15 

Kontrola: K15  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(15,4) {sumaVzas}) == SUM(B(15,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (15, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (15, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(15)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(15)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K16 

Kontrola: K16  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(16,4) {sumaVzas}) == SUM(B(16,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (16, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (16, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(16)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 
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("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(16)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K17 

Kontrola: K17  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(17,4) {sumaVzas}) == SUM(B(17,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (17, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (17, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(17)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(17)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K18 

Kontrola: K18  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(18,4) {sumaVzas}) == SUM(B(18,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (18, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (18, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(18)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(18)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K19 

Kontrola: K19  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(19,4) {sumaVzas}) == SUM(B(19,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (19, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (19, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(19)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(19)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K20 

Kontrola: K20  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(20,4) {sumaVzas}) == SUM(B(20,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (20, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (20, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(20)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(20)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K21 

Kontrola: K21  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(21,4) {sumaVzas}) == SUM(B(21,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (21, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (21, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(21)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(21)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K22 

Kontrola: K22  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(22,4) {sumaVzas}) == SUM(B(22,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (22, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (22, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(22)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(22)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K23 

Kontrola: K23  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(23,4) {sumaVzas}) == SUM(B(23,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (23, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (23, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(23)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(23)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K24 

Kontrola: K24  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(24,4) {sumaVzas}) == SUM(B(24,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (24, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (24, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(24)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(24)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K25 

Kontrola: K25  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(25,4) {sumaVzas}) == SUM(B(25,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (25, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (25, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(25)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(25)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K26 

Kontrola: K26  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(26,4) {sumaVzas}) == SUM(B(26,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (26, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (26, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(26)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(26)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K27 

Kontrola: K27  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(27,4) {sumaVzas}) == SUM(B(27,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (27, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (27, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(27)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(27)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K28 

Kontrola: K28  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(28,4) {sumaVzas}) == SUM(B(28,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (28, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (28, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(28)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(28)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K29 

Kontrola: K29  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(29,4) {sumaVzas}) == SUM(B(29,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (29, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (29, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(29)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(29)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K30 

Kontrola: K30  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(30,4) {sumaVzas}) == SUM(B(30,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (30, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (30, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(30)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(30)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K31 

Kontrola: K31  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(31,4) {sumaVzas}) == SUM(B(31,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (31, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (31, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(31)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(31)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K32 

Kontrola: K32  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(32,4) {sumaVzas}) == SUM(B(32,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (32, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (32, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(32)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(32)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K33 

Kontrola: K33  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(33,4) {sumaVzas}) == SUM(B(33,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (33, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (33, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(33)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(33)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K34 

Kontrola: K34  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(34,4) {sumaVzas}) == SUM(B(34,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (34, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (34, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(34)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(34)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K35 

Kontrola: K35  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(35,4) {sumaVzas}) == SUM(B(35,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (35, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (35, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(35)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(35)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K36 

Kontrola: K36  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(36,4) {sumaVzas}) == SUM(B(36,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (36, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (36, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(36)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(36)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K37 

Kontrola: K37  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(37,4) {sumaVzas}) == SUM(B(37,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (37, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (37, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(37)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(37)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K38 

Kontrola: K38  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(38,4) {sumaVzas}) == SUM(B(38,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (38, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (38, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(38)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(38)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K39 

Kontrola: K39  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(39,4) {sumaVzas}) == SUM(B(39,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (39, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (39, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(39)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(39)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K40 

Kontrola: K40  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(40,4) {sumaVzas}) == SUM(B(40,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (40, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (40, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(40)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(40)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K41 

Kontrola: K41  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(41,4) {sumaVzas}) == SUM(B(41,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (41, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (41, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(41)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(41)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K42 

Kontrola: K42  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(42,4) {sumaVzas}) == SUM(B(42,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (42, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (42, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(42)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(42)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K43 

Kontrola: K43  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(43,4) {sumaVzas}) == SUM(B(43,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (43, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (43, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(43)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(43)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K44 

Kontrola: K44  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(44,4) {sumaVzas}) == SUM(B(44,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (44, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (44, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(44)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(44)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K45 

Kontrola: K45  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(45,4) {sumaVzas}) == SUM(B(45,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (45, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (45, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(45)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(45)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K46 

Kontrola: K46  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(46,4) {sumaVzas}) == SUM(B(46,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (46, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (46, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(46)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(46)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K47 

Kontrola: K47  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(47,4) {sumaVzas}) == SUM(B(47,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (47, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (47, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(47)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(47)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K48 

Kontrola: K48  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(48,4) {sumaVzas}) == SUM(B(48,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (48, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (48, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(48)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(48)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K49 

Kontrola: K49  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(49,4) {sumaVzas}) == SUM(B(49,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (49, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (49, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(49)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(49)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K50 

Kontrola: K50  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(50,4) {sumaVzas}) == SUM(B(50,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (50, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (50, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(50)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(50)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K51 

Kontrola: K51  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(51,4) {sumaVzas}) == SUM(B(51,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (51, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (51, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(51)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(51)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K52 

Kontrola: K52  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(52,4) {sumaVzas}) == SUM(B(52,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (52, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (52, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(52)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(52)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K53 

Kontrola: K53  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(53,4) {sumaVzas}) == SUM(B(53,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (53, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (53, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(53)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(53)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K54 

Kontrola: K54  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(54,4) {sumaVzas}) == SUM(B(54,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (54, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (54, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(54)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(54)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K55 

Kontrola: K55  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(55,4) {sumaVzas}) == SUM(B(55,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (55, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (55, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(55)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(55)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K56 

Kontrola: K56  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(56,4) {sumaVzas}) == SUM(B(56,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (56, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (56, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(56)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(56)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K57 

Kontrola: K57  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(57,4) {sumaVzas}) == SUM(B(57,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (57, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (57, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(57)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(57)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K58 

Kontrola: K58  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(58,4) {sumaVzas}) == SUM(B(58,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (58, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (58, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(58)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(58)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K59 

Kontrola: K59  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(59,4) {sumaVzas}) == SUM(B(59,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (59, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (59, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(59)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(59)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K60 

Kontrola: K60  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(60,4) {sumaVzas}) == SUM(B(60,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (60, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (60, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(60)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(60)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K61 

Kontrola: K61  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(61,4) {sumaVzas}) == SUM(B(61,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (61, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (61, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(61)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(61)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K62 

Kontrola: K62  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(62,4) {sumaVzas}) == SUM(B(62,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (62, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (62, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(62)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(62)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K63 

Kontrola: K63  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(63,4) {sumaVzas}) == SUM(B(63,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (63, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (63, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(63)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(63)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K64 

Kontrola: K64  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(64,4) {sumaVzas}) == SUM(B(64,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (64, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (64, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(64)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(64)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K65 

Kontrola: K65  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(65,4) {sumaVzas}) == SUM(B(65,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (65, 4) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (65, 3) tabuľky "Náklady" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(65)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(65)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K66 

Kontrola: K66  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(66,4) {sumaVzas}) == SUM(B(66,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (66, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (66, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(66)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(66)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K67 

Kontrola: K67  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(67,4) {sumaVzas}) == SUM(B(67,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (67, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (67, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(67)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(67)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K68 

Kontrola: K68  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(68,4) {sumaVzas}) == SUM(B(68,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (68, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (68, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(68)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(68)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K69 

Kontrola: K69  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(69,4) {sumaVzas}) == SUM(B(69,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (69, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (69, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(69)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(69)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K70 

Kontrola: K70  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(70,4) {sumaVzas}) == SUM(B(70,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (70, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (70, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(70)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(70)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K71 

Kontrola: K71  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(71,4) {sumaVzas}) == SUM(B(71,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (71, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (71, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(71)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(71)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K72 

Kontrola: K72  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(72,4) {sumaVzas}) == SUM(B(72,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (72, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (72, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(72)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 
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("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(72)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K73 

Kontrola: K73  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(73,4) {sumaVzas}) == SUM(B(73,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (73, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (73, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(73)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(73)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K74 

Kontrola: K74  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(74,4) {sumaVzas}) == SUM(B(74,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (74, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (74, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(74)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(74)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K75 

Kontrola: K75  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(75,4) {sumaVzas}) == SUM(B(75,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (75, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (75, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(75)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(75)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K76 

Kontrola: K76  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(76,4) {sumaVzas}) == SUM(B(76,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (76, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (76, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(76)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(76)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K77 

Kontrola: K77  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(77,4) {sumaVzas}) == SUM(B(77,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (77, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (77, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(77)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(77)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K78 

Kontrola: K78  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(78,4) {sumaVzas}) == SUM(B(78,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (78, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (78, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(78)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(78)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K79 

Kontrola: K79  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(79,4) {sumaVzas}) == SUM(B(79,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (79, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (79, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(79)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(79)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K80 

Kontrola: K80  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(80,4) {sumaVzas}) == SUM(B(80,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (80, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (80, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(80)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(80)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K81 

Kontrola: K81  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(81,4) {sumaVzas}) == SUM(B(81,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (81, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (81, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(81)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(81)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K82 

Kontrola: K82  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(82,4) {sumaVzas}) == SUM(B(82,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (82, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (82, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(82)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(82)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K83 

Kontrola: K83  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(83,4) {sumaVzas}) == SUM(B(83,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (83, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (83, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(83)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 
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("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(83)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K84 

Kontrola: K84  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(84,4) {sumaVzas}) == SUM(B(84,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (84, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (84, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(84)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(84)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K85 

Kontrola: K85  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(85,4) {sumaVzas}) == SUM(B(85,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (85, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (85, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(85)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(85)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K86 

Kontrola: K86  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(86,4) {sumaVzas}) == SUM(B(86,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (86, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (86, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(86)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(86)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K87 

Kontrola: K87  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(87,4) {sumaVzas}) == SUM(B(87,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (87, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (87, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(87)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(87)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K88 

Kontrola: K88  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(88,4) {sumaVzas}) == SUM(B(88,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (88, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (88, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(88)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(88)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K89 

Kontrola: K89  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(89,4) {sumaVzas}) == SUM(B(89,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (89, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (89, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(89)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(89)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K90 

Kontrola: K90  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(90,4) {sumaVzas}) == SUM(B(90,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (90, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (90, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(90)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(90)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K91 

Kontrola: K91  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(91,4) {sumaVzas}) == SUM(B(91,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (91, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (91, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(91)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(91)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K92 

Kontrola: K92  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(92,4) {sumaVzas}) == SUM(B(92,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (92, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (92, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(92)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(92)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K93 

Kontrola: K93  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(93,4) {sumaVzas}) == SUM(B(93,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (93, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (93, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(93)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(93)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K94 

Kontrola: K94  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(94,4) {sumaVzas}) == SUM(B(94,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (94, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (94, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(94)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 
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("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(94)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K95 

Kontrola: K95  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(95,4) {sumaVzas}) == SUM(B(95,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (95, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (95, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(95)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(95)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K96 

Kontrola: K96  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(96,4) {sumaVzas}) == SUM(B(96,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (96, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (96, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(96)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(96)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K97 

Kontrola: K97  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(97,4) {sumaVzas}) == SUM(B(97,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (97, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (97, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(97)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(97)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K98 

Kontrola: K98  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(98,4) {sumaVzas}) == SUM(B(98,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (98, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (98, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(98)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(98)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K99 

Kontrola: K99  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(99,4) {sumaVzas}) == SUM(B(99,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (99, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (99, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(99)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(99)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K100 

Kontrola: K100  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(100,4) {sumaVzas}) == SUM(B(100,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (100, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (100, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(100)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(100)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K101 

Kontrola: K101  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(101,4) {sumaVzas}) == SUM(B(101,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (101, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (101, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(101)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(101)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K102 

Kontrola: K102  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(102,4) {sumaVzas}) == SUM(B(102,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (102, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (102, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(102)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(102)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K103 

Kontrola: K103  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(103,4) {sumaVzas}) == SUM(B(103,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (103, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (103, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(103)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(103)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K104 

Kontrola: K104  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(104,4) {sumaVzas}) == SUM(B(104,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (104, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (104, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(104)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(104)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K105 

Kontrola: K105  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(105,4) {sumaVzas}) == SUM(B(105,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (105, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (105, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(105)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(105)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K106 

Kontrola: K106  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(106,4) {sumaVzas}) == SUM(B(106,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (106, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (106, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(106)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(106)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K107 

Kontrola: K107  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(107,4) {sumaVzas}) == SUM(B(107,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (107, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (107, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(107)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(107)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K108 

Kontrola: K108  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(108,4) {sumaVzas}) == SUM(B(108,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (108, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (108, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(108)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(108)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K109 

Kontrola: K109  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(109,4) {sumaVzas}) == SUM(B(109,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (109, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (109, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(109)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(109)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K110 

Kontrola: K110  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(110,4) {sumaVzas}) == SUM(B(110,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (110, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (110, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(110)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(110)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K111 

Kontrola: K111  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(111,4) {sumaVzas}) == SUM(B(111,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (111, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (111, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(111)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(111)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K112 

Kontrola: K112  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(112,4) {sumaVzas}) == SUM(B(112,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (112, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (112, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(112)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(112)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K113 

Kontrola: K113  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(113,4) {sumaVzas}) == SUM(B(113,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (113, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (113, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(113)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(113)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K114 

Kontrola: K114  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(114,4) {sumaVzas}) == SUM(B(114,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (114, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (114, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(114)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(114)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K115 

Kontrola: K115  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(115,4) {sumaVzas}) == SUM(B(115,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (115, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (115, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(115)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(115)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K116 

Kontrola: K116  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(116,4) {sumaVzas}) == SUM(B(116,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (116, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (116, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(116)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(116)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K117 

Kontrola: K117  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(117,4) {sumaVzas}) == SUM(B(117,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (117, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (117, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(117)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(117)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K118 

Kontrola: K118  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(118,4) {sumaVzas}) == SUM(B(118,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (118, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (118, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(118)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(118)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K119 

Kontrola: K119  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(119,4) {sumaVzas}) == SUM(B(119,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (119, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (119, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(119)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(119)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K120 

Kontrola: K120  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(120,4) {sumaVzas}) == SUM(B(120,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (120, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (120, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(120)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(120)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K121 

Kontrola: K121  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(121,4) {sumaVzas}) == SUM(B(121,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (121, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (121, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(121)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(121)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K122 

Kontrola: K122  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(122,4) {sumaVzas}) == SUM(B(122,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (122, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (122, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(122)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(122)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K123 

Kontrola: K123  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(123,4) {sumaVzas}) == SUM(B(123,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (123, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (123, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(123)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(123)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K124 

Kontrola: K124  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(124,4) {sumaVzas}) == SUM(B(124,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (124, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (124, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(124)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(124)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K125 

Kontrola: K125  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(125,4) {sumaVzas}) == SUM(B(125,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (125, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (125, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(125)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(125)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K126 

Kontrola: K126  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(126,4) {sumaVzas}) == SUM(B(126,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (126, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (126, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(126)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(126)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K127 

Kontrola: K127  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(127,4) {sumaVzas}) == SUM(B(127,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (127, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (127, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(127)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(127)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K128 

Kontrola: K128  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(128,4) {sumaVzas}) == SUM(B(128,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (128, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (128, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(128)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(128)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K129 

Kontrola: K129  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(129,4) {sumaVzas}) == SUM(B(129,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (129, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (129, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(129)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(129)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K130 

Kontrola: K130  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(130,4) {sumaVzas}) == SUM(B(130,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (130, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (130, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(130)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(130)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K131 

Kontrola: K131  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(131,4) {sumaVzas}) == SUM(B(131,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (131, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (131, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(131)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(131)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K132 

Kontrola: K132  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(132,4) {sumaVzas}) == SUM(B(132,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (132, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (132, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(132)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(132)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K133 

Kontrola: K133  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(133,4) {sumaVzas}) == SUM(B(133,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (133, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (133, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(133)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(133)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K134 

Kontrola: K134  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(134,4) {sumaVzas}) == SUM(B(134,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (134, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (134, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(134)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(134)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K135 

Kontrola: K135  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(135,4) {sumaVzas}) == SUM(B(135,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (135, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (135, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(135)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(135)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K136 

Kontrola: K136  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(136,4) {sumaVzas}) == SUM(B(136,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (136, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (136, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(136)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(136)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K137 

Kontrola: K137  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(137,4) {sumaVzas}) == SUM(B(137,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (137, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (137, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(137)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(137)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K138 

Kontrola: K138  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(138,4) {sumaVzas}) == SUM(B(138,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (138, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (138, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(138)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(138)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K139 

Kontrola: K139  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(139,4) {sumaVzas}) == SUM(B(139,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (139, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (139, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(139)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(139)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 
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K140 

Kontrola: K140  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(140,4) {sumaVzas}) == SUM(B(140,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (140, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (140, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(140)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(140)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 

K141 

Kontrola: K141  blokujúca 

Zber: KUZ_ROPO <-> KUZ_ROPO (R-1) 

Vzorec: SUM(B(141,4) {sumaVzas}) == SUM(B(141,3) {sumaVzas2}) 

Vysvetlenie: Hodnota bunky (141, 4) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a strát sa musí rovnať hodnote bunky (141, 3) tabuľky "Výnosy" výkazu Výkaz ziskov a 

strát 

Chybové hlásenie: "Hodnota stavu k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v bunke R(141)_S(4) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát 

("{sumaVzas}") sa musí rovnať hodnote stavu bežného účtovného obdobia v bunke R(141)_S(3) v tabuľke Náklady vo Výkaze ziskov a strát za predchádzajúce 

účtovné obdobie ("{sumaVzas2}")." 

 



594 

  


	I.časť - Výkazové kontroly 2020
	Výkaz: FVV_KC_2020
	tabuľka: Transfery - pohľadávky a záväzky (4)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY

	tabuľka: Návratné finančné výpomoci (4)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY

	tabuľka: Pohľadávky krátkodobé (5)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY
	SPLATNOST_POVINNA

	tabuľka: Pohľadávky - dlhodobé (5)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY
	SPLATNOST_POVINNA

	tabuľka: Záväzky - krátkodobé (5)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY
	SPLATNOST_POVINNA

	tabuľka: Záväzky - dlhodobé (5)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY
	SPLATNOST_POVINNA

	tabuľka: Dlhodobé pôžičky (40)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	MENA
	VYNOS_CISLO_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	VYSKA_ISTINY_POVINNY
	VYNOSOVY_UROK_POVINNY
	VYNOS_100_PERCENT
	VYNOS_ZAPORNY
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	ISTINA_SPOLU
	VYNOSOVY_UROK_SPOLU
	STLPEC_7
	STLPEC_16
	STLPEC_17
	STLPEC_18

	tabuľka: Dlhodobé pôžičky (40)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	MENA
	VYNOS_CISLO_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	VYSKA_ISTINY_POVINNY
	VYNOSOVY_UROK_POVINNY
	VYNOS_100_PERCENT
	VYNOS_ZAPORNY
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	ISTINA_SPOLU
	VYNOSOVY_UROK_SPOLU
	STLPEC_7
	STLPEC_16
	STLPEC_17
	STLPEC_18

	tabuľka: Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  (30)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	STLPEC_5
	STLPEC_14
	STLPEC_15
	STLPEC_16

	tabuľka: Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  (30)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	STLPEC_5
	STLPEC_14
	STLPEC_15
	STLPEC_16

	tabuľka: Časové rozlíšenie (4)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY

	tabuľka: Náklady (5)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTAVOK_KLADNY
	DRUH_CINNOSTI_POVINNY

	tabuľka: Výnosy (5)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY
	DRUH_CINNOSTI_POVINNY

	tabuľka: Obstaranie DHM, DNM a KFM, pohľadávok a zásob (4)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY

	tabuľka: Prevod správy dlhodobého majetku (10)
	UCTOVNA_JEDNOTKA_POVINNA
	UCET_POVINNY
	ZOSTATOK_POVINNY
	ZOSTATOK_KLADNY
	DRUH_POHYBU_POVINNY
	STRANA_POVINNA
	NEPOVOLENE_KOMBINACIE_BRUTTO_PRIRASTKY
	NEPOVOLENE_KOMBINACIE_BRUTTO_UBYTKY
	NEPOVOLENE_KOMBINACIE_KOREKCIA_PRIRASTKY
	NEPOVOLENE_KOMBINACIE_KOREKCIA_UBYTKY

	Celovýkazové kontroly (0)

	Výkaz: IUZ_POZNAMKY_2017
	tabuľka: Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok (12)
	KLADNE_HODNOTY
	NEPRIPUSTNA_KOREKCIA
	RIADOK_8
	RIADOK_21
	RIADOK_30
	RIADOK_31
	RIADOK_31_NULY
	STLPEC_5
	STLPEC_10
	STLPEC_15
	STLPEC_16
	STLPEC_17

	tabuľka: Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám (9)
	UCET_POVINNY
	HODNOTA_POVINNA
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_6
	HODNOTA_ROK_MINUS_1_SUMAR
	TVORBA_SUMAR
	ZNIZENIE_SUMAR
	ZRUSENIE_SUMAR
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam (9)
	UCET_POVINNY
	HODNOTA_POVINNA
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_6
	HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR
	TVORBA_SUMAR
	ZNIZENIE_SUMAR
	ZRUSENIE_SUMAR
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti (5)
	KLADNE_HODNOTY
	BUNKA_1_1
	BUNKA_1_2
	BUNKA_6_1
	BUNKA_6_2

	tabuľka: Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie (6)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_PRESUNY
	RIADOK_ZOSTATOK
	RIADOK_PRIRASTKY_VH
	RIADOK_UBYTKY_VH
	RIADOK_PRESUN_VH

	tabuľka: Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné (4)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_4
	RIADOK_8
	STLPEC_6

	tabuľka: Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné (4)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_6
	RIADOK_14
	STLPEC_6

	tabuľka: Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti (3)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_1
	RIADOK_6

	tabuľka: Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery (16)
	KLADNE_HODNOTY
	CHARAKTER_UVERU_POVINNY
	POSKYTOVATEL_UVERU_POVINNY
	MENA_POVINNA
	UROKOVA_SADZBA_POVINNA
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	ISTINA_POVINNA
	NAKLADOVY_UROK_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	KRATKODOBA_CAST_SUMAR
	KRATKODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR
	DLHODOBA_CAST_SUMAR
	DLHODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR
	ISTINA_SUMAR
	NAKLADOVY_UROK_SUMAR
	VYSKA_ISTINY

	tabuľka: Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach (1)
	KLADNE_HODNOTY

	tabuľka: Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky (3)
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_1_POVINNY
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 12: k čl. IX  - Príjmy rozpočtu (10)
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_1_POVINNY
	STLPEC_2_POVINNY
	STLPEC_3_POVINNY
	STLPEC_4_POVINNY
	STLPEC_5_POVINNY
	SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR
	ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR
	SKUTOCNOST_SUMAR
	SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 13: k čl. IX  - Výdavky rozpočtu (10)
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_1_POVINNY
	STLPEC_2_POVINNY
	STLPEC_3_POVINNY
	STLPEC_4_POVINNY
	STLPEC_5_POVINNY
	SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR
	ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR
	SKUTOCNOST_SUMAR
	SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie (3)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_1
	RIADOK_7

	tabuľka: Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku (3)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_1
	RIADOK_5

	tabuľka: Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám (9)
	UCET_POVINNY
	HODNOTA_POVINNA
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_6
	HODNOTA_ROK_MINUS_1_SUMAR
	TVORBA_SUMAR
	ZNIZENIE_SUMAR
	ZRUSENIE_SUMAR
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam (9)
	UCET_POVINNY
	HODNOTA_POVINNA
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_6
	HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR
	TVORBA_SUMAR
	ZNIZENIE_SUMAR
	ZRUSENIE_SUMAR
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 12: k čl. IX  - Príjmy rozpočtu (10)
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_1_POVINNY
	STLPEC_2_POVINNY
	STLPEC_3_POVINNY
	STLPEC_4_POVINNY
	STLPEC_5_POVINNY
	SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR
	ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR
	SKUTOCNOST_SUMAR
	SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 13: k čl. IX  - Výdavky rozpočtu (10)
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_1_POVINNY
	STLPEC_2_POVINNY
	STLPEC_3_POVINNY
	STLPEC_4_POVINNY
	STLPEC_5_POVINNY
	SCHVALENY_ROZPOCET_SUMAR
	ROZPOCET_PO_ZMENACH_SUMAR
	SKUTOCNOST_SUMAR
	SKUTOCNOST_PREDCH_ROK_SUMAR

	Celovýkazové kontroly (2)
	VYKAZ_PRAZDNY
	SUCET_PRESUNOV


	Výkaz: IUZ_SUVAHA
	tabuľka: Strana aktív (48)
	AKTIVA_PRAZDNE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2018
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019
	NEPRIPUSTNA_KOREKCIA
	NEPRIPUSTNA_KOREKCIA_2019
	VSETKY_KLADNE
	VSETKY_KLADNE_2016
	VSETKY_KLADNE_2019
	SPOLU_AKTIVA_KLADNE
	KOREKCIA_BRUTTO
	KOREKCIA_BRUTTO_2019
	NETTO
	NETTO_2019
	RIADOK_001
	RIADOK_001_2019
	RIADOK_002
	RIADOK_002_2019
	RIADOK_003
	RIADOK_003_2019
	RIADOK_011
	RIADOK_011_2019
	RIADOK_024
	RIADOK_024_2019
	RIADOK_033
	RIADOK_033_2019
	RIADOK_034
	RIADOK_034_2019
	RIADOK_040
	RIADOK_040_2019
	RIADOK_048
	RIADOK_048_2019
	RIADOK_060
	RIADOK_060_2019
	RIADOK_085
	RIADOK_085_2019
	RIADOK_098
	RIADOK_098_2019
	RIADOK_104
	RIADOK_104_2019
	RIADOK_110
	RIADOK_110_2019

	tabuľka: Strana pasív (39)
	PASIVA_PRAZDNE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2018
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2018
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019
	VSETKY_KLADNE
	VSETKY_KLADNE_2016
	VSETKY_KLADNE_2019
	SPOLU_PASIVA_KLADNE
	RIADOK_115
	RIADOK_115_2019
	RIADOK_116
	RIADOK_116_2019
	RIADOK_117
	RIADOK_117_2019
	RIADOK_120
	RIADOK_120_2019
	RIADOK_123
	RIADOK_123_2019
	RIADOK_126
	RIADOK_126_2019
	RIADOK_127
	RIADOK_127_2019
	RIADOK_132
	RIADOK_132_2019
	RIADOK_140
	RIADOK_140_2019
	RIADOK_151
	RIADOK_151_2019
	RIADOK_173
	RIADOK_173_2019
	RIADOK_180
	RIADOK_180_2019

	Celovýkazové kontroly (8)
	BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE
	BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE_2019
	BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE
	BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_2019
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE_2019
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_2019


	Výkaz: IUZ_VZAS
	tabuľka: Náklady (40)
	NAKLADY_PRAZDNE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019
	VSETKO_KLADNE
	VSETKO_KLADNE_2016
	VSETKO_KLADNE_2018
	VSETKO_KLADNE_2019
	SPOLU_NAKLADY_KLADNE
	STLPEC_3
	STLPEC_3_2019
	RIADOK_001
	RIADOK_006
	RIADOK_011
	RIADOK_017
	RIADOK_021
	RIADOK_029
	RIADOK_031
	RIADOK_036
	RIADOK_040
	RIADOK_049
	RIADOK_054
	RIADOK_064
	RIADOK_001_2019
	RIADOK_006_2019
	RIADOK_011_2019
	RIADOK_017_2019
	RIADOK_021_2019
	RIADOK_029_2019
	RIADOK_031_2019
	RIADOK_036_2019
	RIADOK_040_2019
	RIADOK_049_2019
	RIADOK_054_2019
	RIADOK_064_2019

	tabuľka: Výnosy (44)
	VYNOSY_PRAZDNE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_ROZPOCTOVE_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_PRISPEVKOVE_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO_2019
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBCHODNE_SPOL_2019
	VSETKO_KLADNE
	VSETKO_KLADNE_2016
	VSETKO_KLADNE_2018
	VSETKO_KLADNE_2019
	SPOLU_VYNOSY_KLADNE
	STLPEC_3
	STLPEC_3_2019
	RIADOK_065
	RIADOK_065_2019
	RIADOK_069
	RIADOK_069_2019
	RIADOK_074
	RIADOK_074_2019
	RIADOK_079
	RIADOK_079_2019
	RIADOK_083
	RIADOK_083_2019
	RIADOK_090
	RIADOK_090_2019
	RIADOK_091
	RIADOK_091_2019
	RIADOK_096
	RIADOK_096_2019
	RIADOK_100
	RIADOK_100_2019
	RIADOK_109
	RIADOK_109_2019
	RIADOK_114
	RIADOK_114_2019
	RIADOK_124
	RIADOK_124_2019
	RIADOK_134
	RIADOK_134_2019
	RIADOK_138
	RIADOK_138_2019

	Celovýkazové kontroly (8)
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1_2019
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2_2019
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3_2019
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4_2019


	Výkaz: KONSOLIDACNE_TABULKY_2020
	tabuľka: 1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC) (3)
	KLADNE_HODNOTY
	ZOSTATOK_SUMAR
	ZOSTATOK_PRED_SUMAR

	tabuľka: 2. Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období (v rámci a mimo KC) (3)
	KLADNE_HODNOTY
	ZOSTATOK_SUMAR
	ZOSTATOK_PRED_SUMAR

	tabuľka: 3. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (v rámci a mimo KC) (3)
	KLADNE_HODNOTY
	ZOSTATOK_SUMAR
	ZOSTATOK_PRED_SUMAR

	tabuľka: 4. Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (v rámci a mimo KC) (3)
	KLADNE_HODNOTY
	ZOSTATOK_SUMAR
	ZOSTATOK_PRED_SUMAR

	tabuľka: 5. Náklady na služby (v rámci a mimo KC) (6)
	KLADNE_HODNOTY
	k1
	HLAVNA_CINNOST_SUMAR
	PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR
	SPOLU_SUMAR
	SPOLU_PRED_SUMAR

	tabuľka: 6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v rámci a mimo KC) (6)
	KLADNE_HODNOTY
	k1
	HLAVNA_CINNOST_SUMAR
	PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR
	SPOLU_SUMAR
	SPOLU_PRED_SUMAR

	tabuľka: 7. Ostatné finančné náklady (v rámci a mimo KC) (6)
	KLADNE_HODNOTY
	k1
	HLAVNA_CINNOST_SUMAR
	PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR
	SPOLU_SUMAR
	SPOLU_PRED_SUMAR

	tabuľka: 8. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (v rámci a mimo KC) (6)
	KLADNE_HODNOTY
	k1
	HLAVNA_CINNOST_SUMAR
	PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR
	SPOLU_SUMAR
	SPOLU_PRED_SUMAR

	tabuľka: 9. Pohľadávky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC) (9)
	KLADNE_HODNOTY
	SPOLU_BEZNE_NAD5
	SPOLU_BEZNE_OD1_DO5
	SPOLU_BEZNE_DO_SPLATNOSTI
	SPOLU_BEZNE_PO_SPLATNOSTI
	SPOLU_PRED_NAD5
	SPOLU_PRED_OD1_DO5
	SPOLU_PRED_DO_SPLATNOSTI
	SPOLU_PRED_PO_SPLATNOSTI

	tabuľka: 10. Záväzky - zostatková doba splatnosti (v rámci a mimo KC) (9)
	KLADNE_HODNOTY
	SPOLU_BEZNE_NAD5
	SPOLU_BEZNE_OD1_DO5
	SPOLU_BEZNE_DO_SPLATNOSTI
	SPOLU_BEZNE_PO_SPLATNOSTI
	SPOLU_PRED_NAD5
	SPOLU_PRED_OD1_DO5
	SPOLU_PRED_DO_SPLATNOSTI
	SPOLU_PRED_PO_SPLATNOSTI

	tabuľka: 11. Opravné položky (v rámci KC) (19)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_OP_POVINNY
	UCET_MAJETKU_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_POVINNA
	OPRAVNA_POLOZKA_POVINNA
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	STLPEC_8
	UCET_DRUH_ZAVISLOST

	tabuľka: 12. Rezervy (v rámci KC) (21)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_REZERVY_POVINNY
	DRUH_REZERVY_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	REZERVA_PRED_POVINNA
	REZERVA_POVINNA
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	REZERVA_PRED_SPOLU
	REZERVA_TVORBA_SPOLU
	REZERVA_ZNIZENIE_SPOLU
	REZERVA_ZRUSENIE_SPOLU
	REZERVA_PRESUN_SPOLU
	REZERVA_SPOLU
	PRESUNY_NULA
	STLPEC_9
	UCET_DRUH_ZAVISLOST

	tabuľka: 13. Majetkové podiely (v rámci KC) (43)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	PODIEL_NA_ZI_POVINNY
	ZI_POVINNY
	PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY
	VLASTNE_IMANIE_POVINNY
	PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY
	PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	ZI_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU
	VLASTNE_IMANIE_SPOLU
	STLPEC_8
	STLPEC_17
	STLPEC_18
	STLPEC_19

	tabuľka: 13. Majetkové podiely (v rámci KC) (43)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	PODIEL_NA_ZI_POVINNY
	ZI_POVINNY
	PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY
	VLASTNE_IMANIE_POVINNY
	PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY
	PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	ZI_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU
	VLASTNE_IMANIE_SPOLU
	STLPEC_8
	STLPEC_17
	STLPEC_18
	STLPEC_19

	tabuľka: 14. Majetkové podiely (mimo KC) (40)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ICO_8_CISEL
	NAZOV_UJ_POVINNY
	PRAVNA_FORMA_POVINNY
	PODIEL_NA_ZI_POVINNY
	ZI_POVINNY
	PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY
	VLASTNE_IMANIE_POVINNY
	PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY
	PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY
	ZI_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU
	VLASTNE_IMANIE_SPOLU
	STLPEC_8
	STLPEC_14
	STLPEC_15
	STLPEC_16

	tabuľka: 14. Majetkové podiely (mimo KC) (40)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ICO_8_CISEL
	NAZOV_UJ_POVINNY
	PRAVNA_FORMA_POVINNY
	PODIEL_NA_ZI_POVINNY
	ZI_POVINNY
	PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	VLASTNE_IMANIE_PRED_POVINNY
	VLASTNE_IMANIE_POVINNY
	PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY
	PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY
	ZI_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	VLASTNE_IMANIE_PRED_SPOLU
	VLASTNE_IMANIE_SPOLU
	STLPEC_8
	STLPEC_14
	STLPEC_15
	STLPEC_16

	tabuľka: 15. Realizovateľné CP (27)
	KLADNE_HODNOTY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ICO_8_CISEL
	NAZOV_UJ_POVINNY
	PRAVNA_FORMA_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	HODNOTA_BEZNA_POVINNY
	HODNOTA_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	HODNOTA_Pred_SUMAR
	HODNOTA_BEZNA_SUMAR
	STLPEC_7
	STLPEC_13
	STLPEC_14
	STLPEC_15

	tabuľka: 15. Realizovateľné CP (27)
	KLADNE_HODNOTY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ICO_8_CISEL
	NAZOV_UJ_POVINNY
	PRAVNA_FORMA_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	HODNOTA_BEZNA_POVINNY
	HODNOTA_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	HODNOTA_Pred_SUMAR
	HODNOTA_BEZNA_SUMAR
	STLPEC_7
	STLPEC_13
	STLPEC_14
	STLPEC_15

	tabuľka: 16. Dlhové cenné papiere (mimo KC) (38)
	KLADNE_HODNOTY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ICO_8_CISEL
	NAZOV_DLZNIKA_POVINNY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	MENA
	VYNOS_CISLO_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	HODNOTA_BEZNA_POVINNA
	HODNOTA_PRED_POVINNA
	MENOVITA_HODNOTA_POVINNA
	VYNOSOVY_UROK_POVINNY
	VYNOS_100_PERCENT
	VYNOS_ZAPORNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	HODNOTA_PRED_SPOLU
	HODNOTA_BEZNA_SUMAR
	MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU
	VYNOSOVY_UROK_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	STLPEC_9
	STLPEC_15
	STLPEC_16
	STLPEC_17

	tabuľka: 16. Dlhové cenné papiere (mimo KC) (38)
	KLADNE_HODNOTY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ICO_8_CISEL
	NAZOV_DLZNIKA_POVINNY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	MENA
	VYNOS_CISLO_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	HODNOTA_BEZNA_POVINNA
	HODNOTA_PRED_POVINNA
	MENOVITA_HODNOTA_POVINNA
	VYNOSOVY_UROK_POVINNY
	VYNOS_100_PERCENT
	VYNOS_ZAPORNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	HODNOTA_PRED_SPOLU
	HODNOTA_BEZNA_SUMAR
	MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU
	VYNOSOVY_UROK_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	STLPEC_9
	STLPEC_15
	STLPEC_16
	STLPEC_17

	tabuľka: 17. Dlhodobé pôžičky (mimo KC) (36)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ICO_8_CISEL
	NAZOV_DLZNIKA_POVINNY
	MENA
	VYNOS_CISLO_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	VYSKA_ISTINY_POVINNY
	VYNOSOVY_UROK_POVINNY
	VYNOS_100_PERCENT
	VYNOS_ZAPORNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	ISTINA_SPOLU
	VYNOSOVY_UROK_SPOLU
	STLPEC_7
	STLPEC_13
	STLPEC_14
	STLPEC_15

	tabuľka: 17. Dlhodobé pôžičky (mimo KC) (36)
	KLADNE_HODNOTY
	UCET_POVINNY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	ICO_8_CISEL
	NAZOV_DLZNIKA_POVINNY
	MENA
	VYNOS_CISLO_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	VYSKA_ISTINY_POVINNY
	VYNOSOVY_UROK_POVINNY
	VYNOS_100_PERCENT
	VYNOS_ZAPORNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	ISTINA_SPOLU
	VYNOSOVY_UROK_SPOLU
	STLPEC_7
	STLPEC_13
	STLPEC_14
	STLPEC_15

	tabuľka: 18. Obstaranie DFM (v rámci KC) (30)
	KLADNE_HODNOTY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	DRUH_DFM_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	STLPEC_5
	STLPEC_14
	STLPEC_15
	STLPEC_16

	tabuľka: 18. Obstaranie DFM (v rámci KC) (30)
	KLADNE_HODNOTY
	ORGANIZACIA_POVINNA
	DRUH_DFM_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_BRUTTO_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_POVINNY
	ZOSTATOK_NETTO_POVINNY
	HODNOTA_TVORBA_POVINNA
	UCET_TVORBA_POVINNY
	HODNOTA_ZNIZENIE_POVINNA
	UCET_ZNIZENIE_POVINNY
	HODNOTA_ZRUSENIE_POVINNA
	UCET_ZRUSENIE_POVINNY
	ZOSTATOK_OC_PRED_SPOLU
	PRIRASTOK_OC_SPOLU
	UBYTOK_OC_SPOLU
	PRESUN_OC_SPOLU
	ZOSTATOK_OC_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRED_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_TVORBA_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZNIZENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_ZRUSENIE_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_PRESUN_SPOLU
	OPRAVNA_POLOZKA_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_PRED_SPOLU
	ZOSTATOK_NETTO_SPOLU
	STLPEC_5
	STLPEC_14
	STLPEC_15
	STLPEC_16

	tabuľka: 19. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok (mimo KC) (1)
	KLADNE_HODNOTY

	tabuľka: 20. Vlastné imanie - prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC) (10)
	KLADNE_HODNOTY
	VLASTNE_IMANIE
	OCENOVACIE_ROZDIELY
	FONDY
	ZAKONNY_REZERVNY_FOND
	OSTATNE_FONDY
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_CELKOVY
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_MINULYCH_ROKOV
	STLPEC_5
	RIADOK_PRIRASTKY_VH

	tabuľka: 21. Výsledok hospodárenia - prehľad pohybov (v rámci a mimo KC) (1)
	KLADNE_HODNOTY

	Celovýkazové kontroly (12)
	VYKAZ_PRAZDNY
	PRIEMERNY_POCET_ZAMESTNANCOV_POVINNE
	POCET_ZAMESTNANCOV_KU_DNU_POVINNE
	Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_POVINNE
	Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_MENSI_ROVNY_POCTU_ZAMESTNANCOV_KU_DNU
	PRIEMERNY_POCET_ZAMESTNANCOV_NEZAPORNE
	POCET_ZAMESTNANCOV_KU_DNU_NEZAPORNE
	Z_TOHO_POCET_VEDUCICH_ZAMESTNANCOV_NEZAPORNE
	U428_PRIRASTKY
	U428_UBYTKY
	VH_PRIRASTKY
	VH_UBYTKY


	Výkaz: KUZ_POZNAMKY_2017
	tabuľka: Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku (23)
	NAZOV_UJ_POVINNY
	ICO_POVINNY
	ICO_8_CISEL
	DRUH_VZTAHU_POVINNY
	PRAVNA_FORMA_POVINNY
	PODIEL_NA_VL_IMANI_POVINNY
	PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_POVINNY
	PODIEL_KONSOLIDOVANY_POVINNY
	SUCASTOU_OD_POVINNY
	ULICA_POVINNY
	PSC_POVINNY
	PSC_5_CISEL
	OBEC_NAZOV_POVINNY
	NEPRAZDNA_TABULKA
	PODIEL_NA_VI_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_VI_ZAPORNY
	PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_HLAS_PRAVACH_ZAPORNY
	PODIEL_KONSOLIDOVANY_DO_100_PERCENT
	PODIEL_KONSOLIDOVANY_ZAPORNY
	SUCASTOU_DO_DNA_MENSI_AKO_DATUM_ZBERU
	SUCASTOU_ODO_DNA_VYSSI_AKO_
	SUCASTOU_DO_DNA_MENSI_AKO_DATUM_ODO_DNA

	tabuľka: Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM (12)
	KLADNE_HODNOTY
	NEPRIPUSTNA_KOREKCIA
	RIADOK_9
	RIADOK_22
	RIADOK_31
	RIADOK_32_SUCET
	RIADOK_32_NULY
	STLPEC_5
	STLPEC_10
	STLPEC_15
	STLPEC_16
	STLPEC_17

	tabuľka: Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP (20)
	KLADNE_HODNOTY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	NAZOV_UJ_POVINNY
	PRAVNA_FORMA_POVINNY
	PODIEL_NA_ZI_POVINNY
	ZI_POVINNY
	PODIEL_NA_HL_PRAVACH_POVINNY
	HODNOTA_PODIELU_POVINNY
	HODNOTA_PODIELU_PRED_POVINNY
	HODNOTA_POVINNY
	HODNOTA_PRED_POVINNY
	PODIEL_NA_ZI_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_ZI_ZAPORNY
	PODIEL_NA_HL_PR_DO_100_PERCENT
	PODIEL_NA_HL_PR_ZAPORNY
	ZI_SPOLU
	PODIEL_SPOLU
	HODNOTA_PODIELU_BEZNA_SUMAR
	HODNOTA_VI_BEZNA_SPOLU
	HODNOTA_VI_PRED_SPOLU

	tabuľka: Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP (8)
	KLADNE_HODNOTY
	HODNOTA_BEZNA_SUMAR
	HODNOTA_Pred_SUMAR
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	NAZOV_UJ_POVINNY
	PRAVNA_FORMA_POVINNY
	HODNOTA_BEZNA_POVINNY
	HODNOTA_PRED_POVINNY

	tabuľka: Tabuľka č. 5 - Dlhové CP (15)
	KLADNE_HODNOTY
	NAZOV_DLZNIKA_POVINNY
	DRUH_CENNEHO_PAPIERA_POVINNY
	MENA
	VYNOS_CISLO_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	HODNOTA_BEZNA_POVINNA
	HODNOTA_PRED_POVINNA
	MENOVITA_HODNOTA_POVINNA
	VYNOSOVY_UROK_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	HODNOTA_BEZNA_SUMAR
	HODNOTA_PRED_SPOLU
	MENOVITA_HODNOTA_POVINNA_SPOLU
	VYNOSOVY_UROK_SPOLU

	tabuľka: Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky (14)
	KLADNE_HODNOTY
	NAZOV_DLZNIKA_POVINNY
	MENA
	VYNOS_CISLO_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	HODNOTA_BEZNA_POVINNA
	HODNOTA_PRED_POVINNA
	VYSKA_ISTINY_POVINNA
	VYNOSOVY_UROK_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	HODNOTA_BEZNA_SUMAR
	HODNOTA_PRED_SPOLU
	VYSKA_ISTINY_SPOLU
	VYNOSOVY_UROK_SPOLU

	tabuľka: Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám (9)
	UCET_POVINNY
	HODNOTA_POVINNA
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_6
	HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR
	TVORBA_SUMAR
	ZNIZENIE_SUMAR
	ZRUSENIE_SUMAR
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam (9)
	UCET_POVINNY
	HODNOTA_POVINNA
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_6
	HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR
	TVORBA_SUMAR
	ZNIZENIE_SUMAR
	ZRUSENIE_SUMAR
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti (5)
	KLADNE_HODNOTY
	BUNKA_1_1
	BUNKA_1_2
	BUNKA_6_1
	BUNKA_6_2

	tabuľka: Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období (3)
	KLADNE_HODNOTY
	ZOSTATOK_SUMAR
	ZOSTATOK_PRED_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období (3)
	KLADNE_HODNOTY
	ZOSTATOK_SUMAR
	ZOSTATOK_PRED_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie (4)
	KLADNE_HODNOTY_PRIRASTKY
	KLADNE_HODNOTY_UBYTKY
	RIADOK_PRESUNY
	RIADOK_ZOSTATOK

	tabuľka: Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné (4)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_4
	RIADOK_8
	STLPEC_6

	tabuľka: Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné (4)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_6
	RIADOK_14
	STLPEC_6

	tabuľka: Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti (3)
	KLADNE_HODNOTY
	RIADOK_1
	RIADOK_6

	tabuľka: Tabuľka č. 16 - Bankové úvery (16)
	KLADNE_HODNOTY
	CHARAKTER_UVERU_POVINNY
	POSKYTOVATEL_UVERU_POVINNY
	MENA_POVINNA
	UROKOVA_SADZBA_POVINNA
	DATUM_SPLATNOSTI_POVINNY
	ISTINA_POVINNA
	NAKLADOVY_UROK_POVINNY
	DATUM_SPLATNOSTI_DO_2099
	KRATKODOBA_CAST_SUMAR
	KRATKODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR
	DLHODOBA_CAST_SUMAR
	DLHODOBA_CAST_PREDCH_ROK_SUMAR
	ISTINA_SUMAR
	NAKLADOVY_UROK_SUMAR
	VYSKA_ISTINY

	tabuľka: Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období (3)
	KLADNE_HODNOTY
	ZOSTATOK_SUMAR
	ZOSTATOK_PRED_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období (3)
	KLADNE_HODNOTY
	ZOSTATOK_SUMAR
	ZOSTATOK_PRED_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby (6)
	KLADNE_HODNOTY
	k1
	HLAVNA_CINNOST_SUMAR
	PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR
	SPOLU_SUMAR
	SPOLU_PRED_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (6)
	KLADNE_HODNOTY
	k1
	HLAVNA_CINNOST_SUMAR
	PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR
	SPOLU_SUMAR
	SPOLU_PRED_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady (6)
	KLADNE_HODNOTY
	k1
	HLAVNA_CINNOST_SUMAR
	PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR
	SPOLU_SUMAR
	SPOLU_PRED_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (6)
	KLADNE_HODNOTY
	k1
	HLAVNA_CINNOST_SUMAR
	PODNIKATELSKA_CINNOST_SUMAR
	SPOLU_SUMAR
	SPOLU_PRED_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach (1)
	KLADNE_HODNOTY

	tabuľka: Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky (4)
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_1_POVINNY
	STLPEC_2_POVINNY
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám (9)
	UCET_POVINNY
	HODNOTA_POVINNA
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_6
	HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR
	TVORBA_SUMAR
	ZNIZENIE_SUMAR
	ZRUSENIE_SUMAR
	HODNOTA_SUMAR

	tabuľka: Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam (9)
	UCET_POVINNY
	HODNOTA_POVINNA
	KLADNE_HODNOTY
	STLPEC_6
	HODNOTA_PREDCH_ROK_SUMAR
	TVORBA_SUMAR
	ZNIZENIE_SUMAR
	ZRUSENIE_SUMAR
	HODNOTA_SUMAR

	Celovýkazové kontroly (2)
	VYKAZ_PRAZDNY
	SUCET_PRESUNOV


	Výkaz: KUZ_SUVAHA
	tabuľka: Strana aktív (22)
	AKTIVA_PRAZDNE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO
	VSETKY_KLADNE
	VSETKY_KLADNE_2016
	SPOLU_AKTIVA_KLADNE
	RIADOK_001
	RIADOK_002
	RIADOK_003
	RIADOK_012
	RIADOK_025
	RIADOK_028
	RIADOK_035
	RIADOK_036
	RIADOK_042
	RIADOK_043
	RIADOK_045
	RIADOK_050
	RIADOK_063
	RIADOK_088
	RIADOK_101
	RIADOK_107
	RIADOK_113

	tabuľka: Strana pasív (20)
	PASIVA_PRAZDNE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO
	VSETKY_KLADNE
	VSETKY_KLADNE_2016
	SPOLU_PASIVA_KLADNE
	RIADOK_118
	RIADOK_119
	RIADOK_120
	RIADOK_123
	RIADOK_126
	RIADOK_130
	RIADOK_131
	RIADOK_136
	RIADOK_137
	RIADOK_139
	RIADOK_144
	RIADOK_154
	RIADOK_156
	RIADOK_178
	RIADOK_185

	Celovýkazové kontroly (4)
	BILANCNA_ROVNOVAHA_BEZNE_OBDOBIE
	BILANCNA_ROVNOVAHA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_BEZNE_OBDOBIE_R_128
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_PREDCHADZAJUCE_OBDOBIE_R_128


	Výkaz: KUZ_VZAS
	tabuľka: Náklady (22)
	NAKLADY_PRAZDNE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO
	VSETKY_KLADNE
	VSETKY_KLADNE_2016
	VSETKY_KLADNE_2018
	SPOLU_NAKLADY_KLADNE
	STLPEC_3
	RIADOK_001
	RIADOK_006
	RIADOK_011
	RIADOK_017
	RIADOK_021
	RIADOK_029
	RIADOK_031
	RIADOK_036
	RIADOK_040
	RIADOK_050
	RIADOK_055
	RIADOK_059
	RIADOK_063
	RIADOK_064
	RIADOK_065

	tabuľka: Výnosy (24)
	VYNOSY_PRAZDNE
	NEPRIPUSTNE_UCTY_OBEC_MESTO
	VSETKY_KLADNE
	VSETKY_KLADNE_2016
	VSETKY_KLADNE_2018
	SPOLU_VYNOSY_KLADNE
	STLPEC_3
	RIADOK_066
	RIADOK_070
	RIADOK_075
	RIADOK_080
	RIADOK_084
	RIADOK_091
	RIADOK_092
	RIADOK_097
	RIADOK_101
	RIADOK_111
	RIADOK_116
	RIADOK_126
	RIADOK_127
	RIADOK_128
	RIADOK_135
	RIADOK_136
	RIADOK_140

	Celovýkazové kontroly (4)
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_1
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_2
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_3
	VYSLEDOK_HOSPODARENIA_4



	II. časť - Medzivýkazové kontroly 2020
	FVV_KC_2020 <-> IUZ_SUVAHA (57)
	TRANSFERY_U351P
	TRANSFERY_U355P
	TRANSFERY_U359P
	TRANSFERY_U351Z
	TRANSFERY_U355Z
	TRANSFERY_U359Z
	NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U271K
	NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U271D
	NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U249
	NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U273K
	NAVRATNE_FIN_VYPOMOCI_U273D
	CASOVE_ROZLISENIE_U381
	CASOVE_ROZLISENIE_U385
	CASOVE_ROZLISENIE_U383
	CASOVE_ROZLISENIE_U384
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U311
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U314
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U315
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U318
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U319
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U345
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U372
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U374
	POHLADAVKY_KRATKODOBE_U378
	POHLADAVKY_DLHODOBE_U311
	POHLADAVKY_DLHODOBE_U315
	POHLADAVKY_DLHODOBE_U374
	POHLADAVKY_DLHODOBE_U378
	ZAVAZKY_DLHODOBE_U379
	ZAVAZKY_DLHODOBE_U474
	ZAVAZKY_DLHODOBE_U475
	ZAVAZKY_DLHODOBE_U476
	ZAVAZKY_DLHODOBE_U479
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U321
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U324
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U325
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U326
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U345
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U367
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U372
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U379
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U474
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U475
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U476
	ZAVAZKY_KRATKODOBE_U479
	POZICKY_DLHODOBE_U066
	POZICKY_DLHODOBE_U067
	POZICKY_DLHODOBE_U066_PRED
	POZICKY_DLHODOBE_U067_PRED
	POZICKY_DLHODOBE_U096_066
	POZICKY_DLHODOBE_U096_067
	PREDDAVKY_U051
	PREDDAVKY_U052
	PREDDAVKY_U051_PRED
	PREDDAVKY_U052_PRED
	POZICKY_DLHODOBE_U095_051
	POZICKY_DLHODOBE_U095_052

	FVV_KC_2020 <-> IUZ_VZAS (114)
	NAKLADY_U501H
	NAKLADY_U501P
	NAKLADY_U502H
	NAKLADY_U502P
	NAKLADY_U503H
	NAKLADY_U503P
	NAKLADY_U504H
	NAKLADY_U504P
	NAKLADY_U511H
	NAKLADY_U511P
	NAKLADY_U512H
	NAKLADY_U512P
	NAKLADY_U513H
	NAKLADY_U513P
	NAKLADY_U518H
	NAKLADY_U518P
	NAKLADY_U532H
	NAKLADY_U532P
	NAKLADY_U538H
	NAKLADY_U538P
	NAKLADY_U544H
	NAKLADY_U544P
	NAKLADY_U545H
	NAKLADY_U545P
	NAKLADY_U546H
	NAKLADY_U546P
	NAKLADY_U548H
	NAKLADY_U548P
	NAKLADY_U562H
	NAKLADY_U562P
	NAKLADY_U566H
	NAKLADY_U566P
	NAKLADY_U568H
	NAKLADY_U568P
	NAKLADY_U578H
	NAKLADY_U578P
	NAKLADY_U584H
	NAKLADY_U584P
	NAKLADY_U585H
	NAKLADY_U585P
	NAKLADY_U586H
	NAKLADY_U586P
	NAKLADY_U587H
	NAKLADY_U587P
	NAKLADY_U588H
	NAKLADY_U588P
	NAKLADY_U589H
	NAKLADY_U589P
	VYNOSY_U601H
	VYNOSY_U601P
	VYNOSY_U602H
	VYNOSY_U602P
	VYNOSY_U604H
	VYNOSY_U604P
	VYNOSY_U632H
	VYNOSY_U632P
	VYNOSY_U633H
	VYNOSY_U633P
	VYNOSY_U641H
	VYNOSY_U641P
	VYNOSY_U642H
	VYNOSY_U642P
	VYNOSY_U644H
	VYNOSY_U644P
	VYNOSY_U645H
	VYNOSY_U645P
	VYNOSY_U646H
	VYNOSY_U646P
	VYNOSY_U648H
	VYNOSY_U648P
	VYNOSY_U661H
	VYNOSY_U661P
	VYNOSY_U662H
	VYNOSY_U662P
	VYNOSY_U665H
	VYNOSY_U665P
	VYNOSY_U666H
	VYNOSY_U666P
	VYNOSY_U668H
	VYNOSY_U668P
	VYNOSY_U672H
	VYNOSY_U672P
	VYNOSY_U678H
	VYNOSY_U678P
	VYNOSY_U691H
	VYNOSY_U691P
	VYNOSY_U692H
	VYNOSY_U692P
	VYNOSY_U693H
	VYNOSY_U693P
	VYNOSY_U694H
	VYNOSY_U694P
	VYNOSY_U697H
	VYNOSY_U697P
	VYNOSY_U698H
	VYNOSY_U698P
	VYNOSY_U699H
	VYNOSY_U699P
	POZICKY_PREDDAVKY_557H
	POZICKY_PREDDAVKY_U557P
	POZICKY_PREDDAVKY_U558H
	POZICKY_PREDDAVKY_U558P
	POZICKY_PREDDAVKY_U559H
	POZICKY_PREDDAVKY_U559P
	POZICKY_PREDDAVKY_U579H
	POZICKY_PREDDAVKY_U579P
	POZICKY_PREDDAVKY_U657H
	POZICKY_PREDDAVKY_U657P
	POZICKY_PREDDAVKY_U658H
	POZICKY_PREDDAVKY_U658P
	POZICKY_PREDDAVKY_U659H
	POZICKY_PREDDAVKY_U659P
	POZICKY_PREDDAVKY_U679H
	POZICKY_PREDDAVKY_U679P

	IUZ_POZNAMKY_2017 <-> IUZ_POZNAMKY_2017 (173)
	TABULKA1_BRUTTO_1
	TABULKA1_BRUTTO_2
	TABULKA1_BRUTTO_3
	TABULKA1_BRUTTO_4
	TABULKA1_BRUTTO_5
	TABULKA1_BRUTTO_6
	TABULKA1_BRUTTO_7
	TABULKA1_BRUTTO_9
	TABULKA1_BRUTTO_10
	TABULKA1_BRUTTO_11
	TABULKA1_BRUTTO_12
	TABULKA1_BRUTTO_13
	TABULKA1_BRUTTO_14
	TABULKA1_BRUTTO_15
	TABULKA1_BRUTTO_16
	TABULKA1_BRUTTO_17
	TABULKA1_BRUTTO_18
	TABULKA1_BRUTTO_19
	TABULKA1_BRUTTO_20
	TABULKA1_BRUTTO_22
	TABULKA1_BRUTTO_23
	TABULKA1_BRUTTO_24
	TABULKA1_BRUTTO_25
	TABULKA1_BRUTTO_26
	TABULKA1_BRUTTO_27
	TABULKA1_BRUTTO_28
	TABULKA1_BRUTTO_29
	TABULKA1_OPRAVKY_1
	TABULKA1_OPRAVKY_2
	TABULKA1_OPRAVKY_3
	TABULKA1_OPRAVKY_4
	TABULKA1_OPRAVKY_5
	TABULKA1_OPRAVKY_6
	TABULKA1_OPRAVKY_7
	TABULKA1_OPRAVKY_9
	TABULKA1_OPRAVKY_10
	TABULKA1_OPRAVKY_11
	TABULKA1_OPRAVKY_12
	TABULKA1_OPRAVKY_13
	TABULKA1_OPRAVKY_14
	TABULKA1_OPRAVKY_15
	TABULKA1_OPRAVKY_16
	TABULKA1_OPRAVKY_17
	TABULKA1_OPRAVKY_18
	TABULKA1_OPRAVKY_19
	TABULKA1_OPRAVKY_20
	TABULKA1_OPRAVKY_22
	TABULKA1_OPRAVKY_23
	TABULKA1_OPRAVKY_24
	TABULKA1_OPRAVKY_25
	TABULKA1_OPRAVKY_26
	TABULKA1_OPRAVKY_27
	TABULKA1_OPRAVKY_28
	TABULKA1_OPRAVKY_29
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_1
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_2
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_3
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_4
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_5
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_6
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_7
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_9
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_10
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_11
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_12
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_13
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_14
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_15
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_16
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_17
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_18
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_19
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_20
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_22
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_23
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_24
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_25
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_26
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_27
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_28
	TABULKA1_OPR_POLOZKY_29
	TABULKA2_112
	TABULKA2_119
	TABULKA2_121
	TABULKA2_122
	TABULKA2_123
	TABULKA2_124
	TABULKA2_132
	TABULKA2_133
	TABULKA2_139
	TABULKA3_311
	TABULKA3_312
	TABULKA3_313
	TABULKA3_314
	TABULKA3_315
	TABULKA3_316
	TABULKA3_317
	TABULKA3_318
	TABULKA3_319
	TABULKA3_335
	TABULKA3_336
	TABULKA3_341
	TABULKA3_342
	TABULKA3_343
	TABULKA3_345
	TABULKA3_369
	TABULKA3_371
	TABULKA3_372
	TABULKA3_373
	TABULKA3_374
	TABULKA3_375
	TABULKA3_376
	TABULKA3_378
	TABULKA4_DLHODOBE_DO_5
	TABULKA4_DLHODOBE_NAD_5
	TABULKA4_KRATKODOBE_DO_SP
	TABULKA4_KRATKODOBE_PO_SP
	TABULKA6_DLHODOBE_REK
	TABULKA6_DLHODOBE_NAK
	TABULKA6_DLHODOBE_INE
	TABULKA6_KRATKODOBE_REK
	TABULKA6_KRATKODOBE_NAK
	TABULKA6_KRATKODOBE_INE
	TABULKA7_DLHODOBE_REK
	TABULKA7_DLHODOBE_ZAM
	TABULKA7_DLHODOBE_NAK
	TABULKA7_DLHODOBE_PREB
	TABULKA7_DLHODOBE_INE
	TABULKA7_KRATKODOBE_REK
	TABULKA7_KRATKODOBE_ZAM
	TABULKA7_KRATKODOBE_NAK_PROSTRED
	TABULKA7_KRATKODOBE_NEV
	TABULKA7_KRATKODOBE_NAK_UZ
	TABULKA7_KRATKODOBE_PREB
	TABULKA7_KRATKODOBE_INE
	TABULKA8_DLHODOBE_DO_5
	TABULKA8_DLHODOBE_NAD_5
	TABULKA8_KRATKODOBE_DO_SP
	TABULKA8_KRATKODOBE_PO_SP
	TABULKA10_R1
	TABULKA10_R2
	TABULKA10_R3
	TABULKA10_R4
	TABULKA10_R5
	TABULKA10_R6
	TABULKA10_R7
	TABULKA10_R8
	TABULKA10_R9
	TABULKA10_R10
	TABULKA10_R11
	TABULKA10_R12
	TABULKA10_R13
	TABULKA10_R14
	TABULKA12_SKUTOCNOST
	TABULKA13_SKUTOCNOST
	TABULKA14_R1
	TABULKA14_R2
	TABULKA14_R3
	TABULKA14_R4
	TABULKA14_R5
	TABULKA14_R6
	TABULKA14_R8
	TABULKA14_R9
	TABULKA14_R10
	TABULKA14_R11
	TABULKA15_R1
	TABULKA15_R2
	TABULKA15_R3
	TABULKA15_R4
	TABULKA15_R5
	TABULKA15_R6
	TABULKA15_R7
	TABULKA15_R8

	IUZ_POZNAMKY_2017 <-> IUZ_SUVAHA (114)
	BRUTTO_1_2019
	BRUTTO_2_2019
	BRUTTO_3_2019
	BRUTTO_4_2019
	BRUTTO_5_2019
	BRUTTO_6_2019
	BRUTTO_7_2019
	BRUTTO_8_2019
	BRUTTO_9_2019
	BRUTTO_10_2019
	BRUTTO_11_2019
	BRUTTO_12_2019
	BRUTTO_13_2019
	BRUTTO_14_2019
	BRUTTO_15_2019
	BRUTTO_16_2019
	BRUTTO_17_2019
	BRUTTO_18_2019
	BRUTTO_19_2019
	BRUTTO_20_2019
	BRUTTO_21_2019
	BRUTTO_22_2019
	BRUTTO_23_2019
	BRUTTO_24_2019
	BRUTTO_25_2019
	BRUTTO_26_2019
	BRUTTO_27_2019
	BRUTTO_28_2019
	BRUTTO_29_2019
	BRUTTO_30_2019
	BRUTTO_31_2019
	KOREKCIA_1_2019
	KOREKCIA_2_2019
	KOREKCIA_3_2019
	KOREKCIA_4_2019
	KOREKCIA_5_2019
	KOREKCIA_6_2019
	KOREKCIA_7_2019
	KOREKCIA_8_2019
	KOREKCIA_9_2019
	KOREKCIA_10_2019
	KOREKCIA_11_2019
	KOREKCIA_12_2019
	KOREKCIA_13_2019
	KOREKCIA_14_2019
	KOREKCIA_15_2019
	KOREKCIA_16_2019
	KOREKCIA_17_2019
	KOREKCIA_18_2019
	KOREKCIA_19_2019
	KOREKCIA_20_2019
	KOREKCIA_21_2019
	KOREKCIA_22_2019
	KOREKCIA_23_2019
	KOREKCIA_24_2019
	KOREKCIA_25_2019
	KOREKCIA_26_2019
	KOREKCIA_27_2019
	KOREKCIA_28_2019
	KOREKCIA_29_2019
	KOREKCIA_30_2019
	KOREKCIA_31_2019
	TABULKA2_112_119
	TABULKA2_120_122
	TABULKA2_123
	TABULKA2_124
	TABULKA2_132_133_139
	TABULKA3_311
	TABULKA3_312
	TABULKA3_313
	TABULKA3_314
	TABULKA3_315
	TABULKA3_316
	TABULKA3_317
	TABULKA3_318
	TABULKA3_319
	TABULKA3_335
	TABULKA3_336
	TABULKA3_341
	TABULKA3_342
	TABULKA3_343
	TABULKA3_345
	TABULKA3_369
	TABULKA3_371
	TABULKA3_372
	TABULKA3_373
	TABULKA3_374
	TABULKA3_375
	TABULKA3_376
	TABULKA3_378
	TABULKA4_DLHODOBE
	TABULKA4_KRATKODOBE
	TABULKA5_S1_2019
	TABULKA5_S2_2019
	TABULKA5_S3_2019
	TABULKA5_S4_2019
	TABULKA5_S5_2019
	TABULKA5_S6_2019
	TABULKA5_K7_2019
	TABULKA5_K8_2019
	TABULKA5_K9_2019
	TABULKA5_K10_2019
	TABULKA5_K11_2019
	TABULKA5_K12_2019
	TABULKA6_K2_2019
	TABULKA6_K4_2019
	TABULKA7_K2_2019
	TABULKA7_K4_2019
	TABULKA8_DLHODOBE
	TABULKA8_KRATKODOBE
	TABULKA9_KRATK_BEZ
	TABULKA9_DLHO_BEZ
	TABULKA9_KRATK_PRED
	TABULKA9_DLHO_PRED

	IUZ_POZNAMKY_2017 <-> IUZ_SUVAHA (153)
	NETTO4_1
	NETTO4_2
	NETTO4_3
	NETTO4_4
	NETTO4_5
	NETTO4_6
	NETTO4_7
	NETTO4_8
	NETTO4_9
	NETTO4_10
	NETTO4_11
	NETTO4_12
	NETTO4_13
	NETTO4_14
	NETTO4_15
	NETTO4_16
	NETTO4_17
	NETTO4_18
	NETTO4_19
	NETTO4_20
	NETTO4_21
	NETTO4_22
	NETTO4_23
	NETTO4_24
	NETTO4_25
	NETTO4_26
	NETTO4_27
	NETTO4_28
	NETTO4_29
	NETTO4_30
	NETTO4_31
	BRUTTO_1
	BRUTTO_2
	BRUTTO_3
	BRUTTO_4
	BRUTTO_5
	BRUTTO_6
	BRUTTO_7
	BRUTTO_8
	BRUTTO_9
	BRUTTO_10
	BRUTTO_11
	BRUTTO_12
	BRUTTO_13
	BRUTTO_14
	BRUTTO_15
	BRUTTO_16
	BRUTTO_17
	BRUTTO_18
	BRUTTO_19
	BRUTTO_20
	BRUTTO_21
	BRUTTO_22
	BRUTTO_23
	BRUTTO_24
	BRUTTO_25
	BRUTTO_26
	BRUTTO_27
	BRUTTO_28
	BRUTTO_29
	BRUTTO_30
	BRUTTO_31
	NETTO3_1
	NETTO3_2
	NETTO3_3
	NETTO3_4
	NETTO3_5
	NETTO3_6
	NETTO3_7
	NETTO3_8
	NETTO3_9
	NETTO3_10
	NETTO3_11
	NETTO3_12
	NETTO3_13
	NETTO3_14
	NETTO3_15
	NETTO3_16
	NETTO3_17
	NETTO3_18
	NETTO3_19
	NETTO3_20
	NETTO3_21
	NETTO3_22
	NETTO3_23
	NETTO3_24
	NETTO3_25
	NETTO3_26
	NETTO3_27
	NETTO3_28
	NETTO3_29
	NETTO3_30
	NETTO3_31
	KOREKCIA_1
	KOREKCIA_2
	KOREKCIA_3
	KOREKCIA_4
	KOREKCIA_5
	KOREKCIA_6
	KOREKCIA_7
	KOREKCIA_8
	KOREKCIA_9
	KOREKCIA_10
	KOREKCIA_11
	KOREKCIA_12
	KOREKCIA_13
	KOREKCIA_14
	KOREKCIA_15
	KOREKCIA_16
	KOREKCIA_17
	KOREKCIA_18
	KOREKCIA_19
	KOREKCIA_20
	KOREKCIA_21
	KOREKCIA_22
	KOREKCIA_23
	KOREKCIA_24
	KOREKCIA_25
	KOREKCIA_26
	KOREKCIA_27
	KOREKCIA_28
	KOREKCIA_29
	KOREKCIA_30
	KOREKCIA_31
	TABULKA2_K1
	TABULKA3_K1
	TABULKA4_K1
	TABULKA5_K1
	TABULKA5_K2
	TABULKA5_K3
	TABULKA5_K4
	TABULKA5_K5
	TABULKA5_K6
	TABULKA5_K7
	TABULKA5_K8
	TABULKA5_K9
	TABULKA5_K10
	TABULKA5_K11
	TABULKA5_K12
	TABULKA6_K1
	TABULKA6_K3
	TABULKA6_K2
	TABULKA6_K4
	TABULKA7_K1
	TABULKA7_K3
	TABULKA7_K2
	TABULKA7_K4
	TABULKA8_K1
	TABULKA8_K2
	TABULKA9_K1
	TABULKA9_K3
	TABULKA9_K2
	TABULKA9_K4

	IUZ_SUVAHA <-> IUZ_SUVAHA (183)
	K1_2019
	K2_2019
	K3_2019
	K4_2019
	K5_2019
	K6_2019
	K7_2019
	K8_2019
	K9_2019
	K10_2019
	K11_2019
	K12_2019
	K13_2019
	K14_2019
	K15_2019
	K16_2019
	K17_2019
	K18_2019
	K19_2019
	K20_2019
	K21_2019
	K22_2019
	K23_2019
	K24_2019
	K25_2019
	K26_2019
	K27_2019
	K28_2019
	K29_2019
	K30_2019
	K31_2019
	K32_2019
	K33_2019
	K34_2019
	K35_2019
	K36_2019
	K37_2019
	K38_2019
	K39_2019
	K40_2019
	K41_2019
	K42_2019
	K43_2019
	K44_2019
	K45_2019
	K46_2019
	K47_2019
	K48_2019
	K49_2019
	K50_2019
	K51_2019
	K52_2019
	K53_2019
	K54_2019
	K55_2019
	K56_2019
	K57_2019
	K58_2019
	K59_2019
	K60_2019
	K61_2019
	K62_2019
	K63_2019
	K64_2019
	K65_2019
	K66_2019
	K67_2019
	K68_2019
	K69_2019
	K70_2019
	K71_2019
	K72_2019
	K73_2019
	K74_2019
	K75_2019
	K76_2019
	K77_2019
	K78_2019
	K79_2019
	K80_2019
	K81_2019
	K82_2019
	K83_2019
	K84_2019
	K85_2019
	K86_2019
	K87_2019
	K88_2019
	K89_2019
	K90_2019
	K91_2019
	K92_2019
	K93_2019
	K94_2019
	K95_2019
	K96_2019
	K97_2019
	K98_2019
	K99_2019
	K100_2019
	K101_2019
	K102_2019
	K103_2019
	K104_2019
	K105_2019
	K106_2019
	K107_2019
	K108_2019
	K109_2019
	K110_2019
	K111_2019
	K112_2019
	K113_2019
	K114_2019
	K115_2019
	K116_2019
	K117_2019
	K118_2019
	K119_2019
	K120_2019
	K121_2019
	K122_2019
	K123_2019
	K124_2019
	K125_2019
	K126_2019
	K127_2019
	K128_2019
	K129_2019
	K130_2019
	K131_2019
	K132_2019
	K133_2019
	K134_2019
	K135_2019
	K136_2019
	K137_2019
	K138_2019
	K139_2019
	K140_2019
	K141_2019
	K142_2019
	K143_2019
	K144_2019
	K145_2019
	K146_2019
	K147_2019
	K148_2019
	K149_2019
	K150_2019
	K151_2019
	K152_2019
	K153_2019
	K154_2019
	K155_2019
	K156_2019
	K157_2019
	K158_2019
	K159_2019
	K160_2019
	K161_2019
	K162_2019
	K163_2019
	K164_2019
	K165_2019
	K166_2019
	K167_2019
	K168_2019
	K169_2019
	K170_2019
	K171_2019
	K172_2019
	K173_2019
	K174_2019
	K175_2019
	K176_2019
	K177_2019
	K178_2019
	K179_2019
	K180_2019
	K181_2019
	K182_2019
	K183_2019

	IUZ_SUVAHA <-> IUZ_VZAS (2)
	K1_2019
	K2_2019

	IUZ_VZAS <-> IUZ_VZAS (137)
	K1_2019
	K2_2019
	K3_2019
	K4_2019
	K5_2019
	K6_2019
	K7_2019
	K8_2019
	K9_2019
	K10_2019
	K11_2019
	K12_2019
	K13_2019
	K14_2019
	K15_2019
	K16_2019
	K17_2019
	K18_2019
	K19_2019
	K20_2019
	K21_2019
	K22_2019
	K23_2019
	K24_2019
	K25_2019
	K26_2019
	K27_2019
	K28_2019
	K29_2019
	K30_2019
	K31_2019
	K32_2019
	K33_2019
	K34_2019
	K35_2019
	K36_2019
	K37_2019
	K38_2019
	K39_2019
	K40_2019
	K41_2019
	K42_2019
	K43_2019
	K44_2019
	K46_2019
	K47_2019
	K48_2019
	K49_2019
	K50_2019
	K51_2019
	K52_2019
	K53_2019
	K54_2019
	K55_2019
	K56_2019
	K57_2019
	K58_2019
	K59_2019
	K60_2019
	K61_2019
	K62_2019
	K63_2019
	K64_2019
	K65_2019
	K66_2019
	K67_2019
	K68_2019
	K69_2019
	K70_2019
	K71_2019
	K72_2019
	K73_2019
	K74_2019
	K75_2019
	K76_2019
	K77_2019
	K78_2019
	K79_2019
	K80_2019
	K81_2019
	K82_2019
	K83_2019
	K84_2019
	K85_2019
	K86_2019
	K87_2019
	K88_2019
	K89_2019
	K90_2019
	K91_2019
	K92_2019
	K93_2019
	K94_2019
	K95_2019
	K96_2019
	K97_2019
	K98_2019
	K99_2019
	K100_2019
	K101_2019
	K102_2019
	K103_2019
	K104_2019
	K105_2019
	K106_2019
	K107_2019
	K108_2019
	K109_2019
	K110_2019
	K111_2019
	K112_2019
	K113_2019
	K114_2019
	K115_2019
	K116_2019
	K117_2019
	K118_2019
	K119_2019
	K120_2019
	K121_2019
	K122_2019
	K123_2019
	K124_2019
	K125_2019
	K126_2019
	K127_2019
	K128_2019
	K129_2019
	K130_2019
	K131_2019
	K132_2019
	K133_2019
	K134_2019
	K135_2019
	K136_2019
	K137_2019
	K138_2019

	KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 <-> IUZ_SUVAHA (150)
	TAB1_U381
	TAB2_U385
	TAB3_U383
	TAB4_U384
	TAB9_U311D
	TAB9_U311K
	TAB9_U312D
	TAB9_U312K
	TAB9_U313D
	TAB9_U313K
	TAB9_U314
	TAB9_U315D
	TAB9_U315K
	TAB9_U316
	TAB9_U317
	TAB9_U318
	TAB9_U319
	TAB9_U335D
	TAB9_U335K
	TAB9_U336
	TAB9_U341
	TAB9_U342
	TAB9_U343
	TAB9_U345
	TAB9_U369D
	TAB9_U369K
	TAB9_U373D
	TAB9_U373K
	TAB9_U374D
	TAB9_U374K
	TAB9_U375D
	TAB9_U375K
	TAB9_U376D
	TAB9_U376K
	TAB9_U378D
	TAB9_U378K
	TAB9_U396P
	TAB9_U371P
	TAB9_U372P
	TAB10_U321
	TAB10_U322_478K
	TAB10_U324_475K
	TAB10_U325_479K
	TAB10_U326_476K
	TAB10_U474D
	TAB10_U474K
	TAB10_U373D
	TAB10_U373K
	TAB10_U377D
	TAB10_U377K
	TAB10_U379D
	TAB10_U379K
	TAB10_U367
	TAB10_U368
	TAB10_U331
	TAB10_U333
	TAB10_U336
	TAB10_U341
	TAB10_U342
	TAB10_U343
	TAB10_U345
	TAB10_U396Z
	TAB10_U371Z
	TAB10_U372Z
	TAB10_U479D
	TAB10_U475D
	TAB10_U478D
	TAB10_U472
	TAB10_U476D
	TAB10_U473D
	TAB10_U321_PRED
	TAB10_U322_478K_PRED
	TAB10_U324_475K_PRED
	TAB10_U325_479K_PRED
	TAB10_U326_476K_PRED
	TAB10_U474D_PRED
	TAB10_U474K_PRED
	TAB10_U373D_PRED
	TAB10_U373K_PRED
	TAB10_U377D_PRED
	TAB10_U377K_PRED
	TAB10_U379D_PRED
	TAB10_U379K_PRED
	TAB10_U367_PRED
	TAB10_U368_PRED
	TAB10_U331_PRED
	TAB10_U333_PRED
	TAB10_U336_PRED
	TAB10_U341_PRED
	TAB10_U342_PRED
	TAB10_U343_PRED
	TAB10_U345_PRED
	TAB10_U396Z_PRED
	TAB10_U371Z_PRED
	TAB10_U372Z_PRED
	TAB10_U479D_PRED
	TAB10_U475D_PRED
	TAB10_U478D_PRED
	TAB10_U472_PRED
	TAB10_U476D_PRED
	TAB10_U473D_PRED
	TAB11_U291_A271K
	TAB11_U291_A271D
	TAB11_U391_A311K
	TAB11_U391_A311D
	TAB11_U391_A314
	TAB11_U391_A315K
	TAB11_U391_A315D
	TAB11_U391_A318
	TAB11_U391_A319
	TAB11_U391_A345
	TAB11_U391_A372
	TAB11_U391_A374K
	TAB11_U391_A374D
	TAB11_U391_A378K
	TAB11_U391_A378D
	TAB12_U459
	TAB12_U323_U451
	TAB12_U323_U459
	TAB12_U451_INE
	TAB15_U063
	TAB15_U096_063
	TAB16_U065
	TAB16_U096_065
	TAB17_U066
	TAB17_U067
	TAB17_U096_066
	TAB17_U096_067
	TAB18_U043
	TAB18_U096_043
	TAB19_ODLOZ_DAN_POHLADAVKA
	TAB19_ODLOZ_DAN_POHLADAVKA_PRED
	TAB19_ODLOZ_DAN_ZAVAZOK
	TAB19_ODLOZ_DAN_ZAVAZOK_PRED
	TAB20_U414_PRED
	TAB20_U414
	TAB20_U415_PRED
	TAB20_U415
	TAB20_U421_PRED
	TAB20_U421
	TAB20_U427_PRED
	TAB20_U427
	TAB20_U428_PRED
	TAB20_U428
	TAB20_VH
	TAB20_VH_PRED
	TAB13_TAB14_U061
	TAB13_TAB14_U062
	TAB13_TAB14_U096_061
	TAB13_TAB14_U096_062

	KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 <-> IUZ_VZAS (40)
	TAB5_U518H
	TAB5_U518P
	TAB6_U548H
	TAB6_U548P
	TAB7_U568H
	TAB7_U568P
	TAB8_U648H
	TAB8_U648P
	TAB12_U552H
	TAB12_U552P
	TAB12_U553H
	TAB12_U553P
	TAB12_U554H
	TAB12_U554P
	TAB12_U574H
	TAB12_U574P
	TAB12_U652H
	TAB12_U652P
	TAB12_U653H
	TAB12_U653P
	TAB12_U654H
	TAB12_U654P
	TAB12_U674H
	TAB12_U674P
	TAB11_TAB13_TAB18_U557H
	TAB11_TAB13_TAB18_U557P
	TAB11_TAB13_TAB18_U558H
	TAB11_TAB13_TAB18_U558P
	TAB11_TAB13_TAB18_U559H
	TAB11_TAB13_TAB18_U559P
	TAB11_TAB13_TAB18_U579H
	TAB11_TAB13_TAB18_U579P
	TAB11_TAB13_TAB18_U657H
	TAB11_TAB13_TAB18_U657P
	TAB11_TAB13_TAB18_U658H
	TAB11_TAB13_TAB18_U658P
	TAB11_TAB13_TAB18_U659H
	TAB11_TAB13_TAB18_U659P
	TAB11_TAB13_TAB18_U679H
	TAB11_TAB13_TAB18_U679P

	KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 <-> KONSOLIDACNE_TABULKY_2020 (280)
	TABULKA1_K1
	TABULKA1_K2
	TABULKA1_K3
	TABULKA1_K4
	TABULKA1_K5
	TABULKA1_K6
	TABULKA2_K1
	TABULKA2_K2
	TABULKA2_K3
	TABULKA3_K1
	TABULKA3_K2
	TABULKA4_K1
	TABULKA4_K2
	TABULKA4_K3
	TABULKA4_K4
	TABULKA4_K5
	TABULKA4_K6
	TABULKA4_K7
	TABULKA5_K1
	TABULKA5_K2
	TABULKA5_K3
	TABULKA5_K4
	TABULKA5_K5
	TABULKA5_K6
	TABULKA5_K7
	TABULKA5_K8
	TABULKA5_K9
	TABULKA5_K10
	TABULKA5_K11
	TABULKA5_K12
	TABULKA5_K13
	TABULKA5_K14
	TABULKA5_K15
	TABULKA5_K16
	TABULKA5_K17
	TABULKA5_K18
	TABULKA5_K19
	TABULKA5_K20
	TABULKA5_K21
	TABULKA5_K22
	TABULKA5_K23
	TABULKA6_K1
	TABULKA6_K2
	TABULKA6_K3
	TABULKA6_K4
	TABULKA6_K5
	TABULKA6_K6
	TABULKA7_K1
	TABULKA7_K2
	TABULKA7_K3
	TABULKA7_K4
	TABULKA7_K5
	TABULKA8_K1
	TABULKA8_K2
	TABULKA8_K3
	TABULKA8_K4
	TABULKA8_K5
	TABULKA8_K6
	TABULKA9_NAD_5_K1
	TABULKA9_NAD_5_K2
	TABULKA9_NAD_5_K3
	TABULKA9_NAD_5_K4
	TABULKA9_NAD_5_K5
	TABULKA9_NAD_5_K6
	TABULKA9_NAD_5_K7
	TABULKA9_NAD_5_K8
	TABULKA9_NAD_5_K9
	TABULKA9_NAD_5_K10
	TABULKA9_NAD_5_K11
	TABULKA9_NAD_5_K12
	TABULKA9_NAD_5_K13
	TABULKA9_NAD_5_K14
	TABULKA9_NAD_5_K15
	TABULKA9_NAD_5_K16
	TABULKA9_NAD_5_K17
	TABULKA9_NAD_5_K18
	TABULKA9_NAD_5_K19
	TABULKA9_NAD_5_K20
	TABULKA9_NAD_5_K21
	TABULKA9_NAD_5_K22
	TABULKA9_NAD_5_K23
	TABULKA9_NAD_5_K24
	TABULKA9_DO_5_K1
	TABULKA9_DO_5_K2
	TABULKA9_DO_5_K3
	TABULKA9_DO_5_K4
	TABULKA9_DO_5_K5
	TABULKA9_DO_5_K6
	TABULKA9_DO_5_K7
	TABULKA9_DO_5_K8
	TABULKA9_DO_5_K9
	TABULKA9_DO_5_K10
	TABULKA9_DO_5_K11
	TABULKA9_DO_5_K12
	TABULKA9_DO_5_K13
	TABULKA9_DO_5_K14
	TABULKA9_DO_5_K15
	TABULKA9_DO_5_K16
	TABULKA9_DO_5_K17
	TABULKA9_DO_5_K18
	TABULKA9_DO_5_K19
	TABULKA9_DO_5_K20
	TABULKA9_DO_5_K21
	TABULKA9_DO_5_K22
	TABULKA9_DO_5_K23
	TABULKA9_DO_5_K24
	TABULKA9_DO_SP_K1
	TABULKA9_DO_SP_K2
	TABULKA9_DO_SP_K3
	TABULKA9_DO_SP_K4
	TABULKA9_DO_SP_K5
	TABULKA9_DO_SP_K6
	TABULKA9_DO_SP_K7
	TABULKA9_DO_SP_K8
	TABULKA9_DO_SP_K9
	TABULKA9_DO_SP_K10
	TABULKA9_DO_SP_K11
	TABULKA9_DO_SP_K12
	TABULKA9_DO_SP_K13
	TABULKA9_DO_SP_K14
	TABULKA9_DO_SP_K15
	TABULKA9_DO_SP_K16
	TABULKA9_DO_SP_K17
	TABULKA9_DO_SP_K18
	TABULKA9_DO_SP_K19
	TABULKA9_DO_SP_K20
	TABULKA9_DO_SP_K21
	TABULKA9_DO_SP_K22
	TABULKA9_DO_SP_K23
	TABULKA9_DO_SP_K24
	TABULKA9_PO_SP_K1
	TABULKA9_PO_SP_K2
	TABULKA9_PO_SP_K3
	TABULKA9_PO_SP_K4
	TABULKA9_PO_SP_K5
	TABULKA9_PO_SP_K6
	TABULKA9_PO_SP_K7
	TABULKA9_PO_SP_K8
	TABULKA9_PO_SP_K9
	TABULKA9_PO_SP_K10
	TABULKA9_PO_SP_K11
	TABULKA9_PO_SP_K12
	TABULKA9_PO_SP_K13
	TABULKA9_PO_SP_K14
	TABULKA9_PO_SP_K15
	TABULKA9_PO_SP_K16
	TABULKA9_PO_SP_K17
	TABULKA9_PO_SP_K18
	TABULKA9_PO_SP_K19
	TABULKA9_PO_SP_K20
	TABULKA9_PO_SP_K21
	TABULKA9_PO_SP_K22
	TABULKA9_PO_SP_K23
	TABULKA9_PO_SP_K24
	TABULKA10_NAD_5_K1
	TABULKA10_NAD_5_K2
	TABULKA10_NAD_5_K3
	TABULKA10_NAD_5_K4
	TABULKA10_NAD_5_K5
	TABULKA10_NAD_5_K6
	TABULKA10_NAD_5_K7
	TABULKA10_NAD_5_K8
	TABULKA10_NAD_5_K9
	TABULKA10_NAD_5_K10
	TABULKA10_NAD_5_K11
	TABULKA10_NAD_5_K12
	TABULKA10_NAD_5_K13
	TABULKA10_NAD_5_K14
	TABULKA10_NAD_5_K15
	TABULKA10_NAD_5_K16
	TABULKA10_NAD_5_K17
	TABULKA10_NAD_5_K18
	TABULKA10_NAD_5_K19
	TABULKA10_NAD_5_K20
	TABULKA10_NAD_5_K21
	TABULKA10_NAD_5_K22
	TABULKA10_NAD_5_K23
	TABULKA10_NAD_5_K24
	TABULKA10_NAD_5_K25
	TABULKA10_NAD_5_K26
	TABULKA10_NAD_5_K27
	TABULKA10_DO_5_K1
	TABULKA10_DO_5_K2
	TABULKA10_DO_5_K3
	TABULKA10_DO_5_K4
	TABULKA10_DO_5_K5
	TABULKA10_DO_5_K6
	TABULKA10_DO_5_K7
	TABULKA10_DO_5_K8
	TABULKA10_DO_5_K9
	TABULKA10_DO_5_K10
	TABULKA10_DO_5_K11
	TABULKA10_DO_5_K12
	TABULKA10_DO_5_K13
	TABULKA10_DO_5_K14
	TABULKA10_DO_5_K15
	TABULKA10_DO_5_K16
	TABULKA10_DO_5_K17
	TABULKA10_DO_5_K18
	TABULKA10_DO_5_K19
	TABULKA10_DO_5_K20
	TABULKA10_DO_5_K21
	TABULKA10_DO_5_K22
	TABULKA10_DO_5_K23
	TABULKA10_DO_5_K24
	TABULKA10_DO_5_K25
	TABULKA10_DO_5_K26
	TABULKA10_DO_5_K27
	TABULKA10_DO_SP_K1
	TABULKA10_DO_SP_K2
	TABULKA10_DO_SP_K3
	TABULKA10_DO_SP_K4
	TABULKA10_DO_SP_K5
	TABULKA10_DO_SP_K6
	TABULKA10_DO_SP_K7
	TABULKA10_DO_SP_K8
	TABULKA10_DO_SP_K9
	TABULKA10_DO_SP_K10
	TABULKA10_DO_SP_K11
	TABULKA10_DO_SP_K12
	TABULKA10_DO_SP_K13
	TABULKA10_DO_SP_K14
	TABULKA10_DO_SP_K15
	TABULKA10_DO_SP_K16
	TABULKA10_DO_SP_K17
	TABULKA10_DO_SP_K18
	TABULKA10_DO_SP_K19
	TABULKA10_DO_SP_K20
	TABULKA10_DO_SP_K21
	TABULKA10_DO_SP_K22
	TABULKA10_DO_SP_K23
	TABULKA10_DO_SP_K24
	TABULKA10_DO_SP_K25
	TABULKA10_DO_SP_K26
	TABULKA10_DO_SP_K27
	TABULKA10_PO_SP_K1
	TABULKA10_PO_SP_K2
	TABULKA10_PO_SP_K3
	TABULKA10_PO_SP_K4
	TABULKA10_PO_SP_K5
	TABULKA10_PO_SP_K6
	TABULKA10_PO_SP_K7
	TABULKA10_PO_SP_K8
	TABULKA10_PO_SP_K9
	TABULKA10_PO_SP_K10
	TABULKA10_PO_SP_K11
	TABULKA10_PO_SP_K12
	TABULKA10_PO_SP_K13
	TABULKA10_PO_SP_K14
	TABULKA10_PO_SP_K15
	TABULKA10_PO_SP_K16
	TABULKA10_PO_SP_K17
	TABULKA10_PO_SP_K18
	TABULKA10_PO_SP_K19
	TABULKA10_PO_SP_K20
	TABULKA10_PO_SP_K21
	TABULKA10_PO_SP_K22
	TABULKA10_PO_SP_K23
	TABULKA10_PO_SP_K24
	TABULKA10_PO_SP_K25
	TABULKA10_PO_SP_K26
	TABULKA10_PO_SP_K27
	TABULKA19_K1
	TABULKA19_K2
	TABULKA20_K4
	TABULKA20_K5
	TABULKA20_K9
	TABULKA20_K10
	TABULKA20_K11
	TABULKA20_K12
	TABULKA20_K14
	TABULKA20_K15
	TABULKA20_K16
	TABULKA20_K17
	TABULKA20_K18
	TABULKA20_K19
	TABULKA20_K20
	TABULKA20_K21
	TABULKA20_K24
	TABULKA20_K25

	KUZ_POZNAMKY_2017 <-> KUZ_POZNAMKY_2017 (215)
	TABULKA2_BRUTTO_1
	TABULKA2_BRUTTO_2
	TABULKA2_BRUTTO_3
	TABULKA2_BRUTTO_4
	TABULKA2_BRUTTO_5
	TABULKA2_BRUTTO_6
	TABULKA2_BRUTTO_7
	TABULKA2_BRUTTO_8
	TABULKA2_BRUTTO_10
	TABULKA2_BRUTTO_11
	TABULKA2_BRUTTO_12
	TABULKA2_BRUTTO_13
	TABULKA2_BRUTTO_14
	TABULKA2_BRUTTO_15
	TABULKA2_BRUTTO_16
	TABULKA2_BRUTTO_17
	TABULKA2_BRUTTO_18
	TABULKA2_BRUTTO_19
	TABULKA2_BRUTTO_20
	TABULKA2_BRUTTO_21
	TABULKA2_BRUTTO_23
	TABULKA2_BRUTTO_24
	TABULKA2_BRUTTO_25
	TABULKA2_BRUTTO_26
	TABULKA2_BRUTTO_27
	TABULKA2_BRUTTO_28
	TABULKA2_BRUTTO_29
	TABULKA2_BRUTTO_30
	TABULKA2_OPRAVKY_1
	TABULKA2_OPRAVKY_2
	TABULKA2_OPRAVKY_3
	TABULKA2_OPRAVKY_4
	TABULKA2_OPRAVKY_5
	TABULKA2_OPRAVKY_6
	TABULKA2_OPRAVKY_7
	TABULKA2_OPRAVKY_8
	TABULKA2_OPRAVKY_10
	TABULKA2_OPRAVKY_11
	TABULKA2_OPRAVKY_12
	TABULKA2_OPRAVKY_13
	TABULKA2_OPRAVKY_14
	TABULKA2_OPRAVKY_15
	TABULKA2_OPRAVKY_16
	TABULKA2_OPRAVKY_17
	TABULKA2_OPRAVKY_18
	TABULKA2_OPRAVKY_19
	TABULKA2_OPRAVKY_20
	TABULKA2_OPRAVKY_21
	TABULKA2_OPRAVKY_23
	TABULKA2_OPRAVKY_24
	TABULKA2_OPRAVKY_25
	TABULKA2_OPRAVKY_26
	TABULKA2_OPRAVKY_27
	TABULKA2_OPRAVKY_28
	TABULKA2_OPRAVKY_29
	TABULKA2_OPRAVKY_30
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_1
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_2
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_3
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_4
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_5
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_6
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_7
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_8
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_10
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_11
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_12
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_13
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_14
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_15
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_16
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_17
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_18
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_19
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_20
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_21
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_23
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_24
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_25
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_26
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_27
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_28
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_29
	TABULKA2_OPR_POLOZKY_30
	TABULKA3_VL_IM
	TABULKA7_112
	TABULKA7_119
	TABULKA7_121
	TABULKA7_122
	TABULKA7_123
	TABULKA7_124
	TABULKA7_132
	TABULKA7_133
	TABULKA7_139
	TABULKA8_311
	TABULKA8_312
	TABULKA8_313
	TABULKA8_314
	TABULKA8_315
	TABULKA8_316
	TABULKA8_317
	TABULKA8_318
	TABULKA8_319
	TABULKA8_335
	TABULKA8_336
	TABULKA8_341
	TABULKA8_342
	TABULKA8_343
	TABULKA8_345
	TABULKA8_369
	TABULKA8_371
	TABULKA8_372
	TABULKA8_373
	TABULKA8_374
	TABULKA8_375
	TABULKA8_376
	TABULKA8_378
	TABULKA9_DLHODOBE_DO_5
	TABULKA9_DLHODOBE_NAD_5
	TABULKA9_KRATKODOBE_DO_SP
	TABULKA9_KRATKODOBE_PO_SP
	TABULKA10_K1
	TABULKA10_K2
	TABULKA10_K3
	TABULKA10_K4
	TABULKA10_K5
	TABULKA10_K6
	TABULKA11_K1
	TABULKA11_K2
	TABULKA11_K3
	TABULKA13_DLHODOBE_REK
	TABULKA13_DLHODOBE_NAK
	TABULKA13_DLHODOBE_INE
	TABULKA13_KRATKODOBE_REK
	TABULKA13_KRATKODOBE_NAK
	TABULKA13_KRATKODOBE_INE
	TABULKA14_DLHODOBE_REK
	TABULKA14_DLHODOBE_ZAM
	TABULKA14_DLHODOBE_NAK
	TABULKA14_DLHODOBE_PREB
	TABULKA14_DLHODOBE_INE
	TABULKA14_KRATKODOBE_REK
	TABULKA14_KRATKODOBE_ZAM
	TABULKA14_KRATKODOBE_NAK_PROSTRED
	TABULKA14_KRATKODOBE_NEV
	TABULKA14_KRATKODOBE_NAK_UZ
	TABULKA14_KRATKODOBE_PREB
	TABULKA14_KRATKODOBE_INE
	TABULKA15_DLHODOBE_DO_5
	TABULKA15_DLHODOBE_NAD_5
	TABULKA15_KRATKODOBE_DO_SP
	TABULKA15_KRATKODOBE_PO_SP
	TABULKA17_K1
	TABULKA17_K2
	TABULKA18_K1
	TABULKA18_K2
	TABULKA18_K3
	TABULKA18_K4
	TABULKA18_K5
	TABULKA18_K6
	TABULKA18_K7
	TABULKA19_K1
	TABULKA19_K2
	TABULKA19_K3
	TABULKA19_K4
	TABULKA19_K5
	TABULKA19_K6
	TABULKA19_K7
	TABULKA19_K8
	TABULKA19_K9
	TABULKA19_K10
	TABULKA19_K11
	TABULKA19_K12
	TABULKA19_K13
	TABULKA19_K14
	TABULKA19_K15
	TABULKA19_K16
	TABULKA19_K17
	TABULKA19_K18
	TABULKA19_K19
	TABULKA19_K20
	TABULKA19_K21
	TABULKA19_K22
	TABULKA19_K23
	TABULKA20_K1
	TABULKA20_K2
	TABULKA20_K3
	TABULKA20_K4
	TABULKA20_K5
	TABULKA20_K6
	TABULKA21_K1
	TABULKA21_K2
	TABULKA21_K3
	TABULKA21_K4
	TABULKA21_K5
	TABULKA22_K1
	TABULKA22_K2
	TABULKA22_K3
	TABULKA22_K4
	TABULKA22_K5
	TABULKA22_K6
	TABULKA23_R1
	TABULKA23_R2
	TABULKA23_R3
	TABULKA23_R4
	TABULKA23_R5
	TABULKA23_R6
	TABULKA23_R7
	TABULKA23_R8
	TABULKA23_R9
	TABULKA23_R10
	TABULKA23_R11
	TABULKA23_R12
	TABULKA23_R13
	TABULKA23_R14

	KUZ_POZNAMKY_2017 <-> KUZ_SUVAHA (2)
	TABULKA15_DLHODOBE
	TABULKA15_KRATKODOBE

	KUZ_POZNAMKY_2017 <-> KUZ_SUVAHA (108)
	TABULKA2_K1
	TABULKA2_K2
	TABULKA2_K3
	TABULKA2_K4
	TABULKA2_K5
	TABULKA2_K6
	TABULKA2_K7
	TABULKA2_K8
	TABULKA2_K9
	TABULKA2_K10
	TABULKA2_K11
	TABULKA2_K12
	TABULKA2_K13
	TABULKA2_K14
	TABULKA2_K15
	TABULKA2_K16
	TABULKA2_K17
	TABULKA2_K18
	TABULKA2_K19
	TABULKA2_K20
	TABULKA2_K22
	TABULKA2_K23
	TABULKA2_K24
	TABULKA2_K25
	TABULKA2_K26
	TABULKA2_K27
	TABULKA2_K28
	TABULKA2_K29
	TABULKA2_K30
	TABULKA2_K31
	TABULKA2_K32
	TABULKA2_K33
	TABULKA2_K34
	TABULKA2_K35
	TABULKA2_K36
	TABULKA2_K37
	TABULKA2_K38
	TABULKA2_K39
	TABULKA2_K40
	TABULKA2_K41
	TABULKA2_K42
	TABULKA2_K43
	TABULKA2_K44
	TABULKA2_K45
	TABULKA2_K46
	TABULKA2_K47
	TABULKA2_K48
	TABULKA2_K49
	TABULKA2_K50
	TABULKA2_K51
	TABULKA2_K52
	TABULKA2_K53
	TABULKA2_K54
	TABULKA2_K55
	TABULKA2_K56
	TABULKA2_K56b
	TABULKA2_K57
	TABULKA2_K58
	TABULKA2_K59
	TABULKA2_K60
	TABULKA2_K61
	TABULKA2_K62
	TABULKA2_K63
	TABULKA2_K64
	TABULKA3_K1
	TABULKA3_K2
	TABULKA4_K1
	TABULKA4_K2
	TABULKA5_K1
	TABULKA5_K2
	TABULKA6_K1
	TABULKA6_K2
	TABULKA10_K1
	TABULKA10_K2
	TABULKA11_K1
	TABULKA11_K2
	TABULKA12_K1
	TABULKA12_K2
	TABULKA12_K3
	TABULKA12_K4
	TABULKA12_K5
	TABULKA12_K6
	TABULKA12_K7
	TABULKA12_K8
	TABULKA12_K9
	TABULKA12_K10
	TABULKA12_K11
	TABULKA12_K12
	TABULKA12_K13
	TABULKA12_K14
	TABULKA13_K1
	TABULKA13_K2
	TABULKA13_K3
	TABULKA13_K4
	TABULKA14_K1
	TABULKA14_K2
	TABULKA14_K3
	TABULKA14_K4
	TABULKA15_K1
	TABULKA15_K2
	TABULKA16_K1
	TABULKA16_K2
	TABULKA16_K3
	TABULKA16_K4
	TABULKA17_K1
	TABULKA17_K2
	TABULKA18_K1
	TABULKA18_K2

	KUZ_POZNAMKY_2017 <-> KUZ_VZAS (16)
	TABULKA19_K1
	TABULKA19_K2
	TABULKA19_K3
	TABULKA19_K4
	TABULKA20_K1
	TABULKA20_K2
	TABULKA20_K3
	TABULKA20_K4
	TABULKA21_K1
	TABULKA21_K2
	TABULKA21_K3
	TABULKA21_K4
	TABULKA22_K1
	TABULKA22_K2
	TABULKA22_K3
	TABULKA22_K4

	KUZ_SUVAHA <-> KUZ_SUVAHA (188)
	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	K6
	K7
	K8
	K9
	K10
	K11
	K12
	K13
	K14
	K15
	K16
	K17
	K18
	K19
	K20
	K21
	K22
	K23
	K24
	K25
	K26
	K27
	K28
	K29
	K30
	K31
	K32
	K33
	K34
	K35
	K36
	K37
	K38
	K39
	K40
	K41
	K42
	K43
	K44
	K45
	K46
	K47
	K48
	K49
	K50
	K51
	K52
	K53
	K54
	K55
	K56
	K57
	K58
	K59
	K60
	K61
	K62
	K63
	K64
	K65
	K66
	K67
	K68
	K69
	K70
	K71
	K72
	K73
	K74
	K75
	K76
	K77
	K78
	K79
	K80
	K81
	K82
	K83
	K84
	K85
	K86
	K87
	K88
	K89
	K90
	K91
	K92
	K93
	K94
	K95
	K96
	K97
	K98
	K99
	K100
	K101
	K102
	K103
	K104
	K105
	K106
	K107
	K108
	K109
	K110
	K111
	K112
	K113
	K114
	K115
	K116
	K117
	K118
	K119
	K120
	K121
	K122
	K123
	K124
	K125
	K126
	K127
	K128
	K129
	K130
	K131
	K132
	K133
	K134
	K135
	K136
	K137
	K138
	K139
	K140
	K141
	K142
	K143
	K144
	K145
	K146
	K147
	K148
	K149
	K150
	K151
	K152
	K153
	K154
	K155
	K156
	K157
	K158
	K159
	K160
	K161
	K162
	K163
	K164
	K165
	K166
	K167
	K168
	K169
	K170
	K171
	K172
	K173
	K174
	K175
	K176
	K177
	K178
	K179
	K180
	K181
	K182
	K183
	K184
	K185
	K186
	K187
	K188

	KUZ_SUVAHA <-> KUZ_VZAS (2)
	K1
	K2

	KUZ_VZAS <-> KUZ_VZAS (141)
	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	K6
	K7
	K8
	K9
	K10
	K11
	K12
	K13
	K14
	K15
	K16
	K17
	K18
	K19
	K20
	K21
	K22
	K23
	K24
	K25
	K26
	K27
	K28
	K29
	K30
	K31
	K32
	K33
	K34
	K35
	K36
	K37
	K38
	K39
	K40
	K41
	K42
	K43
	K44
	K45
	K46
	K47
	K48
	K49
	K50
	K51
	K52
	K53
	K54
	K55
	K56
	K57
	K58
	K59
	K60
	K61
	K62
	K63
	K64
	K65
	K66
	K67
	K68
	K69
	K70
	K71
	K72
	K73
	K74
	K75
	K76
	K77
	K78
	K79
	K80
	K81
	K82
	K83
	K84
	K85
	K86
	K87
	K88
	K89
	K90
	K91
	K92
	K93
	K94
	K95
	K96
	K97
	K98
	K99
	K100
	K101
	K102
	K103
	K104
	K105
	K106
	K107
	K108
	K109
	K110
	K111
	K112
	K113
	K114
	K115
	K116
	K117
	K118
	K119
	K120
	K121
	K122
	K123
	K124
	K125
	K126
	K127
	K128
	K129
	K130
	K131
	K132
	K133
	K134
	K135
	K136
	K137
	K138
	K139
	K140
	K141



