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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: Vyvážený účastnický fond
	Rmesic: březen 2022
	A1: 177502262,23
	A1a: 134971812,22
	A1b: 42530450,01
	A2: 2741488534,53
	A2a: 1660934591,65
	A2b: 1080553942,88
	A3: 2194962538,79
	A4: 56709897,58
	A5: 5170663233.13
	P1: 19805896,20
	P1a: 19805896,20
	P2: 4801344919,93
	P3: 0,
	P4: 525458262,31
	P5: -294358754,04
	P6: 118412908,73
	P7: 5170663233.13
	VZmesic: březen 2022
	VZ1: 20690572,87
	VZ1a: 20213766,61
	VZ2: -34234,24
	VZ3: 5917052,49
	VZ4: ,0
	VZ5: -10991007,25
	VZ6: -309936724,17
	VZ7: 0,71
	VZ8: -10,43
	VZ9: -4404,02
	VZ10: ,0
	VZ11: -294358754.04
	VZ12: ,0
	VZ13: -294358754.04


