
             VZOR

Výkaz nákladov a výnosov 

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Identifikačný kód 
BALANS vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s. 2203060015

Stav ku dňu
31.12.2006

Označenie POLOŽKA čís.r.

a b c d 1
1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 12,731
a. Náklady na úroky a obdobné náklady 2 2,038
I. Čisté úrokové výnosy 3 10,693
2. Výnosy z odplát a provízií 4
b. Náklady na odplaty a provízie 5
II. Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií 6
3. Výnosy z vkladov do základného imania 7

3.1. dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek 8
3.2. ostatných účtovných jednotiek 9
4./c. 10 8,292
5. Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku 11

6. 12

d. Náklady na predaj majetku a na prevod majetku 13
III. Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku 14
7. Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností 15
8. Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok 16
e. Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností 17

f. 18

f.1. náklady na tvorbu opravných položiek 19
f.1.1. k finančnému majetku 20
f.1.2. k hmotnému a nehmotnému majetku 21
f.2. náklady na odpísanie majetku 22

f.2.1. finančného 23
f.2.2. hmotného a nehmotného 24
f.3. náklady na oceňovacie rozdiely 25
9. Ostatné výnosy 26

9.1. výnosy zo zrušenia rezerv  27
9.2. iné ostatné výnosy 28
g. Ostatné náklady 29

g.1. personálne náklady 30
g.1.1. mzdové a sociálne náklady 31
g.1.2. ostatné personálne náklady 32
g.2. náklady na tvorbu rezerv  33
g.3. odpisy 34

g.3.1. odpisy hmotného majetku 35
g.3.2. odpisy nehmotného majetku 36
g.4. Iné ostatné náklady 37

10./h. Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách 38
A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením 39 18,985
i. Daň z príjmov 40

i.1. splatná daň z príjmov 41
i.2. odložená daň z príjmov 42
B. Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 43 18,985

Príloha č. 3                                         
                    k vyhláške č. 567/2006 
Z. z.

Číslo 
poznámky

Bežné účtovné obdobie
(údaje v tis. Sk)

Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a 
devízami

Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému 
majetku

Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia 
hodnoty majetku a na odpísanie majetku


	NaklVyn

