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Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření

Výkaz zisku a ztráty

Výnosy předchozích období nejsou zárukou výnosů budoucích.

Aktiva Kč

1 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

a) splatné na požádání

b) ostatní pohledávky

2 Dluhové cenné papíry

a) vydané vládními institucemi

b) vydané ostatními osobami

3 Akcie, podílové listy a ostatní podíly

4 Ostatní aktiva

Aktiva celkem

Pasiva Kč

1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

v tom ostatní závazky

2 Kapitálové fondy

3 Oceňovací rozdíly

4 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

5 Zisk nebo ztráta za účetní období

6 Ostatní pasiva

Pasiva celkem

Text Kč

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy

z toho úroky z dluhových cenných papírů

2 Náklady na úroky a podobné náklady

3 Výnosy z akcií a podílů - ostatní 

4 Výnosy z poplatků a provizí

5 Náklady na poplatky a provize

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací

7 Ostatní výnosy

8 Ostatní náklady

9 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám

10 Tvorba a použití ostatních rezerv

11 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním

12 Daň z příjmů

13 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění


	Finalizovat: 
	Fond: Spořící účastnický fond
	Rmesic: květen 2021
	A1: 3071457115,26
	A1a: 380050112,60
	A1b: 2691407002,66
	A2: 8873534703,66
	A2a: 5791042994,22
	A2b: 3082491709,44
	A3: 0,
	A4: 18521871,57
	A5: 11963513690.49
	P1: 2136703970,52
	P1a: 2136703970,52
	P2: 9482760252,47
	P3: 0,
	P4: 280455795,85
	P5: -101398036,55
	P6: 164991708,20
	P7: 11963513690.490002
	VZmesic: květen 2021
	VZ1: 53908963,40
	VZ1a: 48658078,76
	VZ2: -1117478,69
	VZ3: ,0
	VZ4: ,0
	VZ5: -39208776,38
	VZ6: -114980749,33
	VZ7: 4,98
	VZ8: -0,53
	VZ9: 0,00
	VZ10: ,0
	VZ11: -101398036.55
	VZ12: ,0
	VZ13: -101398036.55


