Transformovaný fond Stabilita - 30.6.2013
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Úroky z dluhových cenných papírů
Výnosy z ostatních aktiv
Náklady na úroky a podobné náklady
Výnosy z akcií a podílů
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem
Ostatní výnosy z akcií a podílů
Výnosy z poplatků a provizí
Úplata penzijní společnosti
úplata za obhospodařování majetku fondu
úplata za zhodnocení majetku fondu
Poplatky od účastníků
poplatky za změnu strategie spoření
poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti
ostatní poplatky
Náklady na poplatky a provize
Úplata penzijní společnosti
úplata za obhospodařování majetku fondu
úplata za zhodnocení majetku fondu
Odměna depozitáři
Odměna za správu portfolia
Odměny za zprostředkování
Poplatky hrazené bance
Poplatky za vypořádání obchodů s inv. nástroji a obchodníkům s CP
Ostatní náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Náklady na propagaci a reklamu
Jiné náklady na podporu prodeje
Nájemné
Náklady na informační technologie
Náklady na audit
Náklady na poradenství
Náklady na outsourcing
Jiné správní náklady
Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj.
Odpisy hmotného majetku
Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku
Odpisy nehmotného majetku
Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl.
Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem
Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.OP
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze

-

-

-

Kč
494 433 599,91
494 356 006,82
77 593,09
88 810 150,90
2 070 000,00
2 070 000,00
134 926 875,82
134 926 875,88
95 696 209,45
39 230 666,43
0,06
15 636 849,58
3 773,97
-

Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

257 133 497,58
257 133 497,58

