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 Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VIS10_01 - Výnosy, náklady, zisky a ztráty 
vykazujícího subjektu

 

             1            

Zisk z finanční a provozní činnosti
 1 1323 

1,1

Úrokové výnosy (Σ)
 2 1093 

2,1

Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám  3 3,1

Úroky z finančních aktiv k obchodování  4 4,1

Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z  5 5,1

Úroky z realizovatelných finančních aktiv
 6 990 

6,1

Úroky z úvěrů a jiných pohledávek  7 7,1

Úroky z finančních investic držených do splatnosti
 8 103 

8,1

Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů  9 9,1

Úroky z ostatních aktiv  10 10,1

Úrokové náklady (Σ)  11 11,1

Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám  12 12,1

Úroky na finanční závazky k obchodování  13 13,1

Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z  14 14,1

Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě  15 15,1

Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů  16 16,1

Úroky na ostatní závazky  17 17,1

Náklady na základní kapitál splatný na požádání  18 18,1

Výnosy z dividend (Σ)
 19 87 

19,1

Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování  20 20,1

Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z  21 21,1

Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv
 22 87 

22,1

Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob  23 23,1

Výnosy z poplatků a provizí (Σ)
 24 150 

24,1

Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky (Σ)
 25 150 

25,1

Poplatky a provize z obstarání emisí  26 26,1

Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů  27 27,1

Poplatky a provize za poradenskou činnost
 28 150 

28,1

Poplatky a provize z clearingu a vypořádání  29 29,1

Poplatky a provize za obhospodařování hodnot  30 30,1

Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot  31 31,1

Poplatky a provize z příslibů a záruk  32 32,1

Poplatky a provize z platebního styku  33 33,1

Poplatky a provize ze strukturovaného financování  34 34,1

Poplatky a provize ze sekuritizace  35 35,1

Poplatky a provize z ostatních služeb  36 36,1

Náklady na poplatky a provize (Σ)
 37 -178 

37,1

Poplatky a provize na operace s finančními nástroji



 38 -143 
38,1

Poplatky a provize na obhospodařování hodnot  39 39,1

Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot  40 40,1

Poplatky a provize na clearing a vypořádání  41 41,1

Poplatky a provize na sekuritizaci  42 42,1

Poplatky a provize na ostatní služby
 43 -35 

43,1

Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z (Σ)
 44 176 

44,1

Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv
 45 176 

45,1

Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek  46 46,1

Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti  47 47,1

Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě  48 48,1

Zisk (ztráta) z ostatních závazků  49 49,1

Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování (Σ)  50 50,1

Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů  51 51,1

Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)  52 52,1

Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)  53 53,1

Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)  54 54,1

Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů  55 55,1

Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních  56 56,1

Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z  57 57,1

Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví  58 58,1

Kurzové rozdíly  59 59,1

Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji
 60 5 

60,1

Ostatní provozní výnosy  61 61,1

Ostatní provozní náklady
 62 -10 

62,1

Správní náklady (Σ)
 63 -5641 

63,1

Náklady na zaměstnance (Σ)
 64 -4735 

64,1

Mzdy a platy
 65 -3588 

65,1

Sociální a zdravotní pojištění
 66 -1089 

66,1

Penzijní a podobné výdaje
 67 -58 

67,1

Náklady na dočasné zaměstnance  68 68,1

Odměny - vlastní kapitálové nástroje  69 69,1

Ostatní náklady na zaměstnance  70 70,1

Ostatní správní náklady (Σ)
 71 -906 

71,1

Náklady na reklamu  72 72,1

Náklady na poradenství
 73 -95 

73,1

Náklady na informační technologie
 74 -234 

74,1

Náklady na outsourcing  75 75,1

Nájemné  76 76,1

Jiné správní náklady
 77 -577 

77,1

Odpisy (Σ)
 78 -77 

78,1

Odpisy pozemků, budov a zařízení  79 79,1

Odpisy investic do nemovitostí  80 80,1

Odpisy nehmotného majetku
 81 -77 

81,1



Tvorba rezerv  82 82,1

Ztráty ze znehodnocení (Σ)
 83 -3 

83,1

Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (Σ)
 84 -3 

84,1

Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně  85 85,1

Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv  86 86,1

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek
 87 -3 

87,1

Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti  88 88,1

Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv (Σ)  89 89,1

Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení  90 90,1

Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí  91 91,1

Ztráty ze znehodnocení goodwillu  92 92,1

Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku  93 93,1

Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn.  94 94,1

Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv  95 95,1

Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z  96 96,1

Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků  97 97,1

Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin  98 98,1

Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním
 99 -4397 

99,1

Náklady na daň z příjmů  100 100,1

Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění
 101 -4397 

101,1

Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění  102 102,1

Zisk nebo ztráta po zdanění
 103 -4397 

103,1

 


