
NÁZOV DRUH Popis CenaProgram vo 

formáte

CONTROLLINGOVÝ 

SYSTÉM XLS

EIS5

MANAŽÉRSKA 

EKONOMIKA

kniha 8,-€

v PDF

CONTROLLING kniha

15,-€

v PDF

FINANČNÝ 

CONTROLLING 11,-€

v PDF

NÁKLADOVÝ

CONTROLLING kniha

12,-€

v PDF

STRATEGICKÝ 

10,-€

v PDF

BALANCED kniha

SCORECARD 14,-€

Strategický systém v PDF

riadenia výkonnosti firmy

EXCEL kniha
PRE CONTROLLÉROV 10,-€

2007 v PDF

EXCEL 2010 kniha
pre ekonómov, manažérov 12,-€

a controllérov v PDF

EXCEL 2010 - kniha

POWER PIVOT 10,-€
Kontingenčné tabuľky v PDF

EXCEL A MAKRÁ kniha 12,-€

v DOC

FINANČNÁ ANALÝZA počítačový 

programa interpretácia finančných 

ukazovateľov

.xls 90,- €

ACTIVITY BASED kniha

Návod ako urobiť 

procesné kalkulácie 

10,-€

v PDF

  © Dominanta

D O M I N A N T A
EMAIL: dominanta@dominanta.sk    MOBIL: 0903 638 082    SKYPE: peter.gallo33

Rýchly e-shop: Potrebujete niečo z oblasti controllingu, Balanced Scorecard, finančného riadenia, marketingu, manažmentu a pod. Na tejto stránke vám ponúkame programy, knihy, prezentácie, 

pracovné materiály, návody a mnoho ďalších vecí, ktoré môžete získať priamo tu na tejto stránke. Postačuje poslať elektronicky objednávku, zaplatiť požadovanú čiastku a poslať avízo o 

zaplatení na adresu dominanta@dominanta.sk a daný dokument, či program je váš. Uľahčite si prácu, zbavíte sa mnohých starostí a lacno získate veci, ktoré potrebujete a môžete ho efektívne 

používať vo vašej práci.

Z obsahu: pojem ABC, prečo a z akých dôvodov robiť procesné kalkulácie vo 

firme. Postupy tvorby ABC pre výrobnú a obchodnú spoločnosť. Úprava hlavnej 

knihy, možnosti prepojenia na strediská, definovanie a oceňovanie aktivít, 

priraďovanie aktivít nákladovým objektom. Interpretácia a využitie výsledkov 

ABC. Príklady výstupov. cca 70 strán

Z obsahu: Excel a doplnok Power Pivot, inštalácia, práca s doplnkom Power 

Pivot, 4 dimenzionálne kontingenčné tabuľky, načítavanie a spracovanie 

údajov, tvorba relácií a prepojení, zostavovanie kontingenčných grafov a 

tabuliek, programový jazyk DAX, funkcie Excelu a funkcie Power Pivot, ...

Z obsahu: pracovná plocha Visual Basicu, Excel a VBA, tvorba jednoduchých 

makier, práca s objektami, objekty typu Range, grafické objekty, kontingenčné 

tabuľky a makrá,  riadenie toku vo Visual Basicu - cykly, vytváranie formulárov, 

podpora grafov cez makrá, riešenia rôznych programových úloh s makrami - 

načítavanie súbor, doplňovanie databáz, premenovanie listov,...

Počítačový program formátu excel - XLS vám pomôže interpretovať výsledky 

firmy a sledovať ich vývoj. Zahrňuje ukazovatele likvidity, aktivity, kapitálovej 

štruktúry, rentability, cash flow, atď. Interpretácia vo forme reportingu je 

grafická, tabuľková, komentáre a pod.

Z obsahu: teória Balanced Scorecard a jej význam pre riadenie, poslanie, 

stanovenie vízie, tvorba strategickej mapy a tabuľky scorecard. Obsah a 

objasnenie perspektív a KPI - finančnej, zákazníckej, interné procesy a učenia 

sa rastu. Príklady výstupov.

Z obsahu: pracovná plocha Excelu, tvorba makier, import a export údajov, 

načítavanie dát, funkcie pre controlling, formuláre, reporting v Excely, riadenie 

tlače, grafy - typy, načítavanie zdrojových údajov, úprava a grafická 

interpretácia, scenáre, hľadanie riešení, riešiteľ, citlivostná analýza, trendy a 

vyhodnocovanie trendov, ...

Z obsahu: pracovná plocha Excelu 2010 a zmeny oproti 2007 a 2003, tvorba 

makier, import a export údajov, načítavanie dát, funkcie pre controlling, 

formuláre, reporting v Excely, riadenie tlače, grafy - typy, načítavanie 

zdrojových údajov, úprava a grafická interpretácia, scenáre, hľadanie riešení, 

riešiteľ, citlivostná analýza, trendy a vyhodnocovanie trendov, ...

kniha

Z obsahu: nástroje strategického controllingu, analýza silných a slabých 

stránok, potenciálov, strategická bilancia, analýza životného cyklu, portfóliové 

metódy, výstavba strategického controllingu vo firme, návrh stratégie, 

prognózovanie, strategický a operatívny controlling.

Popis: Program je samostatný controllingový systém, ktorý podporuje výkazy 

platné od roku 2014 a v roku 2016 - súvahu a výsledovku. Umožňuje urobiť 

controllingový rozbor na báze finančnej analýzy, predikcii vývoja, ukazovatele 

ziskovosti, výkonnosti podniku a pod. Zahrňuje aj grafické interpretácie a 

dasboardy.

Cena 190,- €

Z obsahu: základné pojmy ekonomiky a podniku, výnosy, náklady, majetok, 

kapitál, ekonomické veličiny, hodnota firmy, ekonomika vo výrobe, v marketingu 

a nákupe, typológia podnikov, ciele, podnikateľský plán, CVP analýza, ceny, 

kapacity, produktivita, ...

Z obsahu: terminológia controllingu, organizácia, osobnosť controlléra, 

kompetencie, predpoklady zavedenia, tvorba controllingového systému firmy, 

model controllingu, strategický a operatívny controlling, metodika tvorby, obsah 

controllingového systému vo firme, controllingový reporting, metódy 

strategického controllingu, tvorba systému operatívneho controllingu a obsah.

kniha

Z obsahu: pojem a obsah, finančné ciele, ukazovatele finančnej analýzy a ich 

interpretácia, ukazovatele s cash flow, prevádzkové ukazovatele, bankrotové 

modely, controlling pracovného kapitálu, riadenie pracovného kapitálu cez 

zásoby, analýza nákladovosti a ziskovosti, riadenie pracovného kapitálu cez 

likviditu, riadenie hodnoty a výkonnosť, finančné plánovanie.

Z obsahu: koncepcia nákladového controllingu, rozpočtový systém, sledovanie 

a vyhodnocovanie účtovných údajov, odchýlky nákladov, kalkulačný systém 

podniku, kalkulačné metódy, kalkulácia cez úplné a neúplné náklady, 

manažérske kalkulácie.
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NÁZOV DRUH Popis Cena

D O M I N A N T A
EMAIL: dominanta@dominanta.sk    MOBIL: 0903 638 082    SKYPE: peter.gallo33

Rýchly e-shop: Potrebujete niečo z oblasti controllingu, Balanced Scorecard, finančného riadenia, marketingu, manažmentu a pod. Na tejto stránke vám ponúkame programy, knihy, prezentácie, 

pracovné materiály, návody a mnoho ďalších vecí, ktoré môžete získať priamo tu na tejto stránke. Postačuje poslať elektronicky objednávku, zaplatiť požadovanú čiastku a poslať avízo o 

zaplatení na adresu dominanta@dominanta.sk a daný dokument, či program je váš. Uľahčite si prácu, zbavíte sa mnohých starostí a lacno získate veci, ktoré potrebujete a môžete ho efektívne 

používať vo vašej práci.

Popis: Program je samostatný controllingový systém, ktorý podporuje výkazy 

platné od roku 2014 a v roku 2016 - súvahu a výsledovku. Umožňuje urobiť 

controllingový rozbor na báze finančnej analýzy, predikcii vývoja, ukazovatele 

ziskovosti, výkonnosti podniku a pod. Zahrňuje aj grafické interpretácie a 

dasboardy.

Cena 190,- €

PROCESNÁ ANALÝZA prezentácia

A CONTROLLING PowerPoint

PPT 6,-€

MARKETINGOVÝ prezentácia

CONTROLLING PowerPoint 5,- €

(turizmus, hotely, PPT

penzióny, a pod)

DOKONALÝ prezentácia 4,- €

CONTROLLING PowerPoint

PPT

CONTROLLING program  

controllingna USB kľúči vo formáte 

XLS

1 449,- €

ACTIVITY BASED program  na 

kalkulácievo formáte 

XLS

499,- €

PROCESNÁ 

na USB kľúči

STRATEGICKÝ A dokument 

formátu

3,-€

INVESTÍCIÍ DOC

Z obsahu: základné kategórie, kategória zisku a tržieb a ich význam pre 

cca 102 slide

MODERNÉ RIADENIE prezentácia 6,- €

PowerPoint

PPT

CASH FLOW program  5,-€

vo formáte 

XLS

MALÉ A STREDNÉ kniha

18,-€

v PDF

HODNOTENIE dokument

WORD 3,-€

.DOC

BALANCED dokument

WORD 10,-€

Teória a metodika tvorby 

systému BSC vo firme

.DOC

Z obsahu: hodnotenie pri práci, účel a zámery hodnotenia, metódy hodnotenia 

výkonnosti, hodnotiaci dotazník, spracovanie údajov z dotazníkov, interpretácia 

výsledkov a výpočet úrovne výkonnosti organizácie, ukazovateľ spokojnosti 

zamestnancov, motivačné aspekty hodnotenia, návrhy rozvojových aktivít 

organizácia, ďalšie možnosti využitia výsledkov v praxi, záverečná správa – 

forma a obsah pre posúdenia výkonnosti firmy. cca 33 strán

Z obsahu: metóda BSC, kritické faktory úspechu, dôvody pre nasadenie, vízia 

a stratégie, poslanie, strategická mapa, postupnosť krokov zavedenia, model 

BSC proces jeho tvorby, dokumentácia, formulácia stratégií pomocou metódy 

SWOT, finančná perspektíva, ukazovateľ pre hodnotenie výkonnosti firmy, 

meradlá finančnej rovnováhy, zákaznícka perspektíva, kľúčové ukazovatele 

zákazníckej perspektívy, perspektíva interných procesov, ukazovatele 

interných procesov, mapa procesov, metóda ABC, procesné riadenie, 

perspektíva učenia sa rastu,  meranie spokojnosti zamestnancov, meranie 

produktivity zamestnanca, hybné sily učenia sa a rastu, hodnotenie pracovného 

výkonu, zavedenie BSC. cca 167 strán

Z obsahu: bariéry podnikania a podnikateľské riziko, ekonomické prínosy 

malých a stredných podnikov a ich podpora, založenie podniku, povinnosti voči 

daňovému úradu, poisťovniam, vedenie mzdových listov, postup pri založení 

obchodnej spoločnosti, podnikateľský plán a zdroje financovania, účtovníctvo 

firmy, ekonomika a finančné riadenie firmy, marketing, nákup, manažment, 

personál, výroba - prevádzka, zánik podnikateľských subjektov. cca 256 strán

Z obsahu: pojem controlling, základná schéma controllingového procesu, 

postup pri zavádzaní controllingovej koncepcie, metodika tvorby 

controllingových systémov, tvorba systému finančného a nákladového 

controllingu a Balanced Scorecard, štruktúra controllingového reportingu, 

identifikácia kľúčových KPIs, strategické mapy, ukazovatele ekonomickej 

výkonnosti, strategický a operatívny controlling. cca 34 slide.

Komplexný controllingový systém EIS na USB kľúči formátu XLS (Excel). 

Zahŕňa programy finančného aj nákladového controllingu a plánovací a 

rozpočtovací systém. Sú tam programy pre cash flow, finančnú analýzu, 

riadenie pracovného kapitálu, predikčné modely, ukazovateľ Economic Value 

Aded, controlling rozpočtu, manažérske výsledovky a kalkulácie úplných 

vlastných nákladov.
Počítačový program s návodom, ako si vytvoriť z hlavnej knihy vzorec na 

procesnú kalkuláciu. Zahŕňa dve oblasti a to ver.1 - výroba a ver.2 - obchod. 

Program pomôže manažérom zostaviť procesnú kalkuláciu a pozrieť sa na 

firmu procesnými očami. Užívateľ musí mať k dispozícii hlavnú knihu za 12 

mesačné obdobie (príp. iné), zadefinovať aktivity, urobiť transformáciu na 

aktivity a následne ich oceniť. Potom definuje a oceňuje nákladové objekty a 

zobrazuje si rôzne pohľady na činnosť firmy.

Z obsahu: Študijný materiál k problematike strategického a operatívneho 

controllingu investícií. Zahŕňa základné pojmy procesu investovania, projektové 

riadenie a investovanie, popis fáz investičného projektu, metódy a kritériá 

hodnotenia efektívnosti investičných procesov, rôzne metódy a ich aplikačné 

využitie pri invesotvaní, atď. cca 47 strán

Program pre skráteny spôsob tvorby výkazu cash flow. Vstupnými dátami sú 

súvahy z dvoch období, medzi ktorými chceme sledovať finančné toky. Výkaz 

sa zostavuje v niekoľkých krokoch a to zadanie údajov zo súvahy, sledovanie 

zmien v majetku a kapitálu a ich transformácia do výkazu cash flow.

Z obsahu: charakteristiky procesov, procesná analýza, meranie výkonnosti 

podniku, prínosy, potup a metodika tvorby, transformácia firmy na procesne 

riadenú, komplexný procesný model, nástroje a metódy zabezpečujúce proces 

merania a analýzy, strom procesov a metriky procesov v BSC, prepojenia 

procesov so stratégiami, optimalizácia a meranie výkonnosti procesov – 

postupnosť krokov, identifikácia potenciálov zlepšenia a meranie výkonnosti 

procesov. cca 96 slide.Z obsahu: úloha marketingu pri riadení firmy a jeho dopad na strategické 

riadenie, meranie hodnoty zákazníka, meranie efektívnosti marketingových 

aktivít, marketingové analýzy, plánovanie a reporty, tvorba marketingového 

controllingu, špecifiká marketingového controllingu hotelov. cca 92 slide.
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NÁZOV DRUH Popis Cena

D O M I N A N T A
EMAIL: dominanta@dominanta.sk    MOBIL: 0903 638 082    SKYPE: peter.gallo33

Rýchly e-shop: Potrebujete niečo z oblasti controllingu, Balanced Scorecard, finančného riadenia, marketingu, manažmentu a pod. Na tejto stránke vám ponúkame programy, knihy, prezentácie, 

pracovné materiály, návody a mnoho ďalších vecí, ktoré môžete získať priamo tu na tejto stránke. Postačuje poslať elektronicky objednávku, zaplatiť požadovanú čiastku a poslať avízo o 

zaplatení na adresu dominanta@dominanta.sk a daný dokument, či program je váš. Uľahčite si prácu, zbavíte sa mnohých starostí a lacno získate veci, ktoré potrebujete a môžete ho efektívne 

používať vo vašej práci.

Popis: Program je samostatný controllingový systém, ktorý podporuje výkazy 

platné od roku 2014 a v roku 2016 - súvahu a výsledovku. Umožňuje urobiť 

controllingový rozbor na báze finančnej analýzy, predikcii vývoja, ukazovatele 

ziskovosti, výkonnosti podniku a pod. Zahrňuje aj grafické interpretácie a 

dasboardy.

Cena 190,- €

  © Dominanta

ECONOMIC VALUE dokument

WORD 3,-€

Ekonomická pridaná .DOC

hodnota

dokument

KALKULÁCIE WORD

.DOC 6,-€

Kalkulačný systém

podniku

5,-€

MANAŽMENT kniha v PDF

 program vo 

formáteXLS 188,-€

FINANČNÉ  program vo 

formáteA FINANČNÁ ANALÝZA XLS 249,- €

BENCHMARKING A program vo 

formáteXLS 225,-€

NÁKLADOVÝ prezentácia

CONTROLLING - PowerPoint

NÁKLADY NA IKT PPT  7,- €

EXCEL A GRAFY dokument

vo formáte 

PDF, DOC,XLS príklady

PROJEKTOVÝ 

CONTROLLING

dokument

vo formáte 

PDF, DOC

dokument

vo formáte 

PPTPROJEKTOVÝ 

CONTROLLING

  © Dominanta

    Publikácia sa zaoberá problematikou projektového controllingu. Z 

obsahu: Projekt v projektovom controllingu. Inovácie a projekty.Tvorba 

projektu. Projektový zámer. Riadenie projektov. Projektové plánovanie. 

Životný cyklus projektu. Predinvestičná fáza. Efektívnosť investícií. Metódy 

hodnotenia investícií.CVP analýza.CBA analýza – analýza prírastkov a 

úbytkov.Fuzzy logika. Finančné plánovanie. Rentabilita a likvidita vo 

finančnom plánovanie a riadení.Nástroje operatívneho ekonomického 

11,-€

   Počítačový program vo formáte Excel - XLS, ktorý spája spolu programy 

finančnej analýzy, ktoré monitorujú skutočnosť a plány do jedného celku a 

umožňuje súčasne generovať plány na ďalšie obdobia a porovnávať so 

skutočnosťou, sledovať vývojové trendy a dávať predikcie do budúcnosti.

   Počítačový program vo formáte Excel - XLS, ktorý dokáže robiť 

benchmarkingové analýzy. Vstupné údaje predstavujú výsledovky a súvahy 

firmy alebo firiem a na základe nich zostavuje poradie firmy, hodnotí ich 

postavenie vo finančnej výkonnosti a úspešnosti. Umožňuje zistiť stav firmy a 

stanoviť smer jej zlepšenia.

  Powerpointová prezentácia týkajúceho sa nákladového controllingu v bankách 

so zameraním sa aj na informačno-komunikačné technológie. Celkom 48 slide. 

Z obsahu: pojem nákladový controlling a jeho význam v riadení nákladov bánk, 

dokumenty pre riadenie nákladov bánk a náklady na IKT, manaž. výsledovka 

pre potreby riadenia nákladov, začlenenie nákladov na IKT, transformovanie 

druhového členenia nákladov na procesné.

Z obsahu: manažérske informačné systémy a ich význam v podnikovej praxi, 

rozpočtový systém, účtovný systém, manažérsky prístup k účtovníctvu 

podniku, kalkulačný systém podniku, kalkulačné jednotky a výkony, 

komponenty kalkulácie nákladov, druhové triedenie nákladov, kapacitné 

členenie nákladov, kalkulačné metódy, druhy kalkulácií, metóda nákladov na 

obrat, CVP analýza, ceny, zisk a efektívnosť výrobného procesu, tvorba cien na 

báze neúplných nákladov. cca 111 strán

Z obsahu: teória manažmentu pre manažérov aj študentov, používa sa aj ako 

učebnica na stredných a vysokých školách. Obsahuje historické východiská 

manažmentu, hlavné myšlienkové smery v riadení, klasická škola riadenia, 

behaviorálna teória riadenia, systémová teória riadenia a ďalšie, myšlienkové 

odporúčania manažmentu, základné pojmy manažmentu, plánovanie v 

manažmente, strategický manažment, rozhodovanie a riadenie, organizovanie 

a organizačné štruktúry, staffing - personálne riadenie, vedenie, controlling. cca 

   Prezentácia sa zaoberá problematikou projektového controllingu. Z 

obsahu: Pojem projektový controlling. Projekt – obsah, tvorba, kategórie 

projektov. Plánovanie projektu. Štúdia realizovateľnosti. Kritériá hodnotenia 

projektov. Realizácia projektu. Riadenie zmien. Ukončenie a vyhodnotenie 

projektu. Cost Volume Profit metodika. Costs & Benefits analysis Hodnotenie 

rentability investície cez CBA analýzu.

5,-€

    Publikácia Excel a grafy je publikácia určená pre všetkých užívateľov 

programu Excel, ktorý sa chcú zdokonaliť v procese tvorby graf a reportov. Z 

obsahu: vytváranie a úpravy grafov, rôzne typy grafov a ich použite, použitie 

obrázkov v grafe, skrývajúci graf, grafy a grafické objekty, vytváranie grafov 

prostredníctvom makier, záznam makra modifikujúceho atribúty grafu, atď.

10,-€

 FINANČNÉ 

PLÁNOVANIE

  Počítačový program formátu Excel - XLS vám pomôže zostaviť finančný plán 

firmy v podobe výsledovky, súvahy a cash flow spolu s interpretáciou výsledkou 

formou finančnej projekcie. Zahrňuje plán výnosov a nákladov, investičný plán, 

personálny plán, plán úverov a na základe nich generuje vaše predstavy do 

podoby základných riadiacich dokumentov. Program výborne pomôže aj pri 

projektovom riadení.

Z obsahu: moderný prístup k hodnoteniu výkonnosti firmy – EVA, MVA, CVA, 

výpočet ukazovateľa EVA, MVA, ukazovatele výkonnosti, prepojenie 

hodnotenia výkonnosti s hodnotením produktivity, určenie diskontnej sadzby, 

ukazovateľ CVA, využitie ukazovateľa EVA, náklady na cudzí kapitál, využitie 

EVA pri hodnotení investičných projektov, oceňovaní majetku a riadení 

ľudských zdrojov, strom riadenia, finančná mapa, meradlá finančnej výkonnosti, 

vplyv stredísk na EVA, výpočet príspevku na úhradu, meradlá delenia výstupov 

firmy, meradlá finančnej rovnováhy, EVA vo finančnej perspektíve Balanced 

Scorecard. cca 37 strán
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NÁZOV DRUH Popis Cena

D O M I N A N T A
EMAIL: dominanta@dominanta.sk    MOBIL: 0903 638 082    SKYPE: peter.gallo33

Rýchly e-shop: Potrebujete niečo z oblasti controllingu, Balanced Scorecard, finančného riadenia, marketingu, manažmentu a pod. Na tejto stránke vám ponúkame programy, knihy, prezentácie, 

pracovné materiály, návody a mnoho ďalších vecí, ktoré môžete získať priamo tu na tejto stránke. Postačuje poslať elektronicky objednávku, zaplatiť požadovanú čiastku a poslať avízo o 

zaplatení na adresu dominanta@dominanta.sk a daný dokument, či program je váš. Uľahčite si prácu, zbavíte sa mnohých starostí a lacno získate veci, ktoré potrebujete a môžete ho efektívne 

používať vo vašej práci.

Popis: Program je samostatný controllingový systém, ktorý podporuje výkazy 

platné od roku 2014 a v roku 2016 - súvahu a výsledovku. Umožňuje urobiť 

controllingový rozbor na báze finančnej analýzy, predikcii vývoja, ukazovatele 

ziskovosti, výkonnosti podniku a pod. Zahrňuje aj grafické interpretácie a 

dasboardy.

Cena 190,- €dokument

vo formáte 

PPT

ECONOMIC VALUE 

ADED

FINANČNÉ RIADENIE A 

VÝPOČTY

dokument

vo formáte 

PPT

Hodnotenie nápadov dokument

vo formáte 

XLSX

  © Dominanta 2019

   Prezentácia sa zaoberá problematikou finančného riadenia. Z obsahu: 

Oblasti finančného riadenia a zdroje informácií. Finančná politika a 

ciele.Podnik v rôznych fázach životného cyklu a jeho finančné ciele. 

Ukazovatele a systémy ukazovateľov. Ukazovatele a postupy finančnej 

analýzy. Ukazovatele ekonomickej analýzy – pyramidálne rozklady. 

Predikčné modely a ich význam a použitie vo finančnom riadení. Economic 

Value Aded.Finančné ciele vo väzbe na EVA. Pracovný kapitál. Finančné 

plánovanie – tvorba finančného plánu. Prehľad ukazovateľov a metodika 

výpočtov.

5,-€

Program je určený na hodnotenie inovácií v podniku. Na základe vstupných 

údajov posúdi úroveň nápadu a poukáže na úzke miesta v podniku, ktoré 

brzdia jeho rozvoju. Patrí do skupiny nástrojov strategického controllingu a 

strategického riadenia. Určený je manažérom k komplexnému pohľadu na 

daný problém..
5,-€

   Prezentácia sa zaoberá problematikou riadenia založenom na tvorbe 

pridanej hodnoty. Z obsahu:  Koncepcia uvažovania a filozofia 

EVA.Metodika výpočtu ukazovateľa EVA. Náklady na kapitál Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) – bezriziková sadzba, rizikový faktor beta, náklady na 

kapitál (WACC), daňový štít.Výpočet ekonomického kapitálu. Využitie 

ukazovateľa EVA pri dlhodobom riadení hodnoty podniku Porovnanie s 

ostatými typmi finančných ukazovateľov – FCF, NPV, ROCE.

5,-€

EIS5_4.jpg
img73.jpg
imgB2.jpg
Tools_2.jpg

