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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

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

Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření

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

Výkaz zisku a ztráty

Výnosy z minulých let nejsou zárukou výnosů budoucích.


	Rmesic: červenec 2017
	VZmesic: červenec 2017
	Finalizovat: 
	Fond: Spořicí účastnický fond
	A1: 2889584960,23
	A1a: 139574265,79
	A1b: 2750010694,44
	A2: 2001089081,15
	A2a: 887748915,22
	A2b: 1113340165,93
	A3: 0,
	A4: 0
	A5: 4890674041.38
	P1: 1055413515,07
	VZ1: 22364583,87
	VZ1a: 21567263,39
	VZ2: -1119952,11
	VZ3: ,0
	VZ4: ,0
	VZ5: -20419901,91
	VZ6: 2697384,39
	VZ7: 3,97
	VZ8: -4,55
	VZ9: ,0
	VZ10: ,0
	VZ11: 3522113.66
	VZ12: ,0
	VZ13: 3522113.66
	P1a: 1055413515,07
	P2: 3659691367,70
	P3: 0,0
	P4: 48784342,79
	P5: 3522113,66
	P6: 123262702,16
	P7: 4890674041.379999


