
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA                                                                                                                                  Výkaz: FIS (ČNB) 20-12 / FISIFE20

                                                              Výkaz zisku nebo ztráty

Část 1: Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta

Datová oblast: FIS20_11 Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty

P0386 [29] - 

Hodnota za 

běžné období

A B 1

FIN0111 - Úrokové výnosy 1 439

   FIN0112 - Úroky z finančních aktiv k obchodování 2 439

   FIN0113 - Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 3

   FIN0114 - Úroky z realizovatelných finančních aktiv 4

   FIN0115 - Úroky z úvěrů a jiných pohledávek 5

   FIN0116 - Úroky z finančních investic držených do splatnosti 6

   FIN0117 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 7

   FIN0118 - Úroky z ostatních aktiv 8 0

FIN0119 - Úrokové náklady 9 1064

   FIN0120 - Úroky na finanční závazky k obchodování 10 1025

   FIN0121 - Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 11

   FIN0122 - Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 12

   FIN0123 - Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 13

   FIN0124 - Úroky na ostatní závazky 14 39

FIN0125 - Náklady na základní kapitál splatný na požádání 15 0

FIN0126 - Výnosy z dividend 16 0

   FIN0127 - Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování 17

   FIN0128 - Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty 18

   FIN0129 - Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv 19

FIN0130 - Výnosy z poplatků a provizí 20 50144

FIN0131 - Náklady na poplatky a provize 21 621

FIN0132 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 22 0

   FIN0133 - Zisk nebo (-) ztráta z realizovatelných finančních aktiv 23

   FIN0134 - Zisk nebo (-) ztráta z úvěrů a jiných pohledávek 24

   FIN0135 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních investic držených do splatnosti 25

   FIN0136 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě 26

   FIN0137 - Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků 27

FIN0138 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 28

FIN0139 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 29

FIN0140 - Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 30

FIN0141 - Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 31 0

FIN0143 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 32 0

FIN0144 - Ostatní provozní výnosy 33 620

FIN0145 - Ostatní provozní náklady 34 0

FIN0605 - Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti 35 49434

FIN0146 - Správní náklady 36 44013

   FIN0147 - Náklady na zaměstnance 37 19989

   FIN0148 - Ostatní správní náklady 38 24024

FIN0149 - Odpisy 39 854

   FIN0150 - Odpisy pozemků, budov a zařízení 40 562

   FIN0151 - Odpisy investic do nemovitostí 41

   FIN0152 - Odpisy nehmotného majetku 42 292

FIN0153 - Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 43 0

   FIN0154 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování 44

   FIN0155 - Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování 45

FIN0156 - Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 46 0

   FIN0157 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně nebo jejich (-) reverzování 47

   FIN0158 - Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 48

   FIN0159 - Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek nebo jejich (-) reverzování 49

   FIN0160 - Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti nebo jejich (-) reverzování 50

FIN0161 - Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) 

reverzování
51 0

FIN0162 - Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 52 0

   FIN0163 - Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování 53

   FIN0164 - Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování 54

   FIN0165 - Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování 55

   FIN0166 - Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování 56

   FIN0167 - Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 57

FIN0168 - Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 58 0

FIN0169 - Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 59 0

FIN0170 - Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 60 0

FIN0171 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním 61 4567

FIN0172 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 62 868

FIN0173 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 63 3699

FIN0174 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 64

   FIN0175 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním 65

   FIN0176 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností 66

FIN0177 - Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění 67 3699

   FIN0178 - Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě 68 X

   FIN0179 - Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů 69 X

k 31.12.2016


