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Subjekt: DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s.  

  
 

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 
      

  
Identifikační číslo: 056 70 047   

  
  

    

  

Předmět podnikání: činnost podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a fondech vykonávaná na základě rozhodnutí 
České národní banky 

  Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.04.2021           

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ke dni: 31.12.2020 
(v tis. Kč) 

    Pozn. 

Od začátku 
do konce 

rozhodného 
období  

Od začátku do 
konce 

rozhodného 
období  

Od začátku 
do konce 

rozhodného 
období 

Od začátku 
do konce 
minulého 

rozhodného 
období 

    
  INVESTIČNÍ  NEINVESTIČNÍ  

CELKEM 

FOND 

CELKEM 

FOND 

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)   19 605   19 605 6 189 

  z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů   92   92 165 

2 Náklady na úroky a podobné náklady (Σ)   15 922   15 922 2 948 

  z toho: a) náklady úroky z dluhových cenných papírů   1 591   1 591 455 

3 Výnosy z akcií a podílů (Σ)           

  v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem           

       b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem           

       c) ostatní výnosy z akcií a podílů           

4 Výnosy z poplatků a provizí   574   574   

5 Náklady na poplatky a provize   671   671 534 

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací   -12 121   -12 121 360 

7 Ostatní provozní výnosy           

8 Ostatní provozní náklady           

9 Správní náklady (Σ)   3 351   3 351 3 183 

  v tom: a) náklady na zaměstnance (Σ)           

  z toho: aa) mzdy a platy           

             ab) sociální a zdravotní pojištění           

       b) ostatní správní náklady   3 351   3 351 3 183 

10 
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a 
nehmotnému majetku           

11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému 
hmotnému a nehmotnému majetku            

12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům 
a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek           

13 
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, 
cenným papírům a zárukám           

14 
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným 
vlivem           

15 
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a 
použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným 
vlivem           

16 Rozpuštění ostatních rezerv           

17 Tvorba a použití ostatních rezerv           

18 
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným 
vlivem           

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním   -11 886   -11 886 -116 

23 Daň z příjmu         -60 

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění   -11 886   -11 886 -56 

Sestaveno dne: 27. 4. 2021 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:     

    JUDr. Petr Krátký 
  

  

Sestavil: Jana Uhrová 
zplnomocněný zástupce 

  

  

    
AVANT investiční společnost, a.s.       


